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رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صر اهلل

�إعادة اكت�شاف حممد �سعيد طيب..

يف أ��صابعه خيوط من حرير!
املكتبة كنز ثقايف ال ين�ضب  ،والكتاب الثمني هو الذي ميد القاريء بزاد وفري  ،ومينحه املتعة
املتجددة التي ال تنتهي  ،واملعرفة التي جتعله قريبا من فهم الواقع و�إدراك خباياه ومعرفة أ��سراره
ب�شكل عميق  .من هذا املنطلق ف�إن اختيارات الكتب للعر�ض على القاريء الكرمي يجب أ�ن تت�سم
بال�شفافية وال�صدق وح�سن العر�ض  ،ذلك أ�ن قراءة كتاب ما يحتاج �إىل وقت حمدد  ،والوقت هو
أ�ي�ضا كنز ال يقدر مبال  .قيل أ�ن الفارق اجلوهري بني أالمم املتقدمة وبني أالمم املتخلفة ،والتي
تراوح مكانها يتمثل يف كيفية ا�ستثمار الوقت ب�صورة تفيد القاريء نف�سه وتنعك�س بالتايل على
الوطن الذي يعي�ش فيه .
ونحن نت�صفح كتاب جديد يف نوعه  ،فريد يف بابه  ،هو " ال�سجني  : 32أ�حالم حممد �سعيد
طيب  ،وهزائمه " � .إنه كتاب يقدم �صفحات من تاريخ �شخ�صية قدر لها أ�ن ت�شارك يف كثري من
أالحداث التي مرت ببالدنا  ،وهي �شخ�صية لها فكرها اخلا�ص وتوجهها الفكري الذي ينم عن
�سعة أ�فق ورجاحة عقل يت�سم به هذا اجليل من ال�شوامخ الذين ي�صعب تعوي�ضهم ب�سهولة  .ذلك
أ�نهم مدر�سة حتتذى يف كيفية التوافق بني أالفكار التي يحملها الكاتب من جهة وبني طبيعة الواقع
ونقائ�ضه من جهة أ�خرى.
أ
يو�شك أ�ن يكون هذا الكتاب الذي حرره �حمد عدنان بقدر كبري من التوازن والدقة حمطات
م�ضيئة يف تاريخ حافل لواحد من رجاالت الثقافة والفكر على مدار تاريخنا احلديث .لقد بذل
أ�حمد عدنان يف حترير مادة الكتاب كل طاقته التي ميتلكها ليغو�ص يف بحر بال قرار حيث العمق
والكثافة.
كل من قر أ� ملحمد �سعيد طيب يدرك أ�ن تلك املهمة مل تكن �سهلة  ،وقد احتاجت �إىل �شحن معنوي
واحرتاف ال يعرف القلقلة أ�و التذبذب أ�و احللول الو�سطى.
يف منطقة احلجاز تواجدت أ��سماء م ؤ�ثرة ومهمة ولها ك�شوفاتها الفكرية ونب�ضها ا إلن�ساين �شديد
اخل�صو�صية � .إنها أ��سماء لها ت أ�ثري كبري يف امل�شهد الثقايف امل�شتبك بال�سيا�سي �آنذاك �إىل حد
كبري.
متكن أ�حمد عدنان من ا�ستح�ضار املا�ضي بوعي احلا�ضر حيث ثبت العد�سة على مناطق الريادة
يف منطقة احلجاز .ولعلها خدمة جليلة تلك التي يقدمها الكاتب يف تعامله مع املادة التي ي�شتبك
معها اختيارا وت�صنيفا وتبويبا .
�إن �سرية حممد �سعيد طيب توفر لنا مادة ثرية مثبتة بالوثائق  ،ميكننا من خالل قراءتها
ومتابعتها والتدقيق فيها تو�ضيح ال�صورة عرب الزوايا املتعددة  ،وهو ما يجعل الكتاب يقرتب من

تخوم اال�ستك�شاف احلقيقي لتاريخ البالد ومثقفيه .
ات�سمت جتربة هذا الرائد الكبري بالرغبة يف ا إل�صالح والبحث يف تراثنا العربي وا إل�سالمي عن
مناطق م�ضيئة توفر لنا أ��سباب االنطالق والتحرر من كافة القيود التي تعطل م�سرية التحديث
والتطور .
�إنه مطلب قدمي �سعى الكاتب لتحقيقه عرب كتاباته وا�شتباكه احلميم مع ق�ضايا ع�صره بر ؤ�ية
جمعت بني ر�صانة الرتاث وبني ا آلفاق غري النهائية للتطور العلمي التي متد الدولة مباء احلياة.
لقد دعا �إىل �صحافة أ�كرث ا�ستقالال  ،وكتابات أ��شد مو�ضوعية  ،وقد جاء ذلك ب أ��سلوب عربي
قومي ،وبلغة �صحيحة ت�شد القاريء وجتذبه �إىل �صفه .كما طالب بف�صل ال�سلطات حتقيقا للعدالة
للعجاب فقد كانت دعوة غريبة يف زمنها.
 ،ب�شكل يدعو إ
أ
أ
أ
لقد توقف حممد �سعيد طيب �مام مطالب ��صيلة وذات منحى �إ�صالحي جذري  ،من �همها
الدعوة �إىل �إن�شاء جمل�س �شورى منتخب  ،ثم اتبع ذلك بالرغبة يف قيام امللكية الد�ستورية كعتبة
لل�صالح.
�ضرورية إ
حدث كل هذا قبل �ستني �سنة بالتمام والكمال  ،وهو ما يعطي له الريادة مع قلة من الرواد الذين
انتهجوا نف�س الطريق ال�صعب .لعل هذا ما يدفعنا للقول أ�ن اململكة مل تكن منبتة ال�صلة على
ال�سياق العربي الداعي �إىل �إحداث يقظة حقيقية على أالر�ض لتكتمل م�شروعات التحديث التي
ترفع من قدر املواطن وقيمة الوطن.
أ
لقد �سرب حممد �سعيد طيب خطابه ب�شكل �سل�س وهاديء وبال تهوميات �و �شكليات ت�صب يف
الفراغ حيث كانت عيناه ترقبان الواقع وت�ستلهمان م�سالكه.
كان جيل الرواد من طيب و أ�نداده من مثقفي احلجاز ومثقفوه هم من واكبوا البدايات أالوىل
لت أ��سي�س الدولة  ،وهو جيل يحمد له اجتهاده وقدرته على مد الب�صر للم�ستقبل.
ميكننا قراءة كتاب " ال�سجني  "32على خلفية املوا�ضعات امل ؤ��س�سية التي اقرتنت بتلك احلقبة ،
فقد عمل حممد �سعيد طيب حتت رئا�سة وزير املوا�صالت أال�سبق  ،وله م�ساهمات أ�دبية معروفة
 ،وقد أ�راد أ�ن يكمل تعليمه العايل يف الواليات املتحدة أالمريكية  ،وهو ما رف�ضه رئي�سه وطالبه
باال�ستمرار يف العمل  ،والبقاء يف موقعه كموظف  ،يقر أ� التعاميم ويوجه املكاتبات  ،ويفتح
املظاريف  ،ويجيب من موقعه على املعامالت الر�سمية يف روتني مميت  ،وهو ال�شيء الذي بدا
جدارا قا�سيا يف وجه طموح طيب الذي كان ينعم بطموح ال�شباب ورغباته يف علو ال� أش�ن والتعايل
على عرثات الواقع وانك�ساراته.

مقال

منذ نهاية اخلم�سينيات وحتى �آخر بيان وقعه حممد �سعيد طيب �سنة  ، 2011كان هناك ف�ضاء
للحركة بغية ك�سب أ�ر�ض جديدة للفكر اجلديد الذي دعا �إليه الرجل بال كلل أ�و ملل  ،وبروح
وثابة عظيمة.
ؤ
أ
التقليب يف �صفحات الكتاب يعطي م��شرا حقيقيا  ،وهو �نه م�صنف ر�صني يجمع بني الذكريات
ال�شخ�صية وطرفا من تاريخ الوطن يف قالب حكائي ال ينف�صم .ومن �سمات هذا الكتاب اهتمامه
بالتفا�صيل الدقيقة يف م�سرية الكاتب الكبري  ،وتو�ضيح مفا�صل مهمة يف احلركة الفكرية
وال�سيا�سية واالجتماعية و�إىل حد ما االقت�صادية يف تاريخ البالد.
وقد تعامل أ�حمد عدنان مع املادة التي توفرت له بكثري من االحرتاف والقدرة على ا إلبداع  ،فهو
ميتحن أالحداث ب�إخ�ضاعها ملنطق ال�صريورة التاريخية كما يوظف ما لديه من وثائق خلدمة
هدفه كباحث أ��صيل يدرك أ�همية اجلانب الوثائقي يف مثل هذه الكتابات.
ولعل ا إلحاالت التي أ�خ�ضعها املحرر خلربته أ�دت لقدر كبري من فهم جوانب العظمة يف �شخ�صية
حممد �سعيد طيب.
كان هذا الكاتب ميتلك ح�ضورا قويا ول�سانا مبينا وهو ما تلم�سه الباحث يف كتابه ب�صياغات
أ��سلوبية تقرتب من درجة الكمال .لقد جمع حممد �سعيد طيب بني أالديب القدير وامل�صلح
املو�ضوعي واملواطن الغيور على نه�ضة وطنه  ،وكلها لعمري حتتاج �إىل جهد كبري ال يتحقق
لكثريين.
أال�سئلة التي طرحها عدنان ثم ا إلجابات امل�ستفي�ضة التي تتميز بالو�ضوح والقدرة على احل�سم
لطيب � ،صبت يف م�صلحة كتاب من هذا النوع  ،خا�صة أ�ن ال�صحايف القدير قد جمع �شهادات
ووثائق وبيانات عمقت من فهمنا ل�شخ�صية طيب.
أ
لقد جنح عدنان كذلك يف قدرته على ال�صياغة التي تنجح دائما يف نقل الفكار ب�شكل يدعو
للتقدير  ،فمحمد �سعيد طيب قد مر ب أ�فراح و أ�حزان  ،وعربت �سماءه غيوم و�سحب رمادية كثيفة
قبل أ�ن يعم ال�صفو كافة أالجواء .
ق�ضى حممد �سعيد طيب حوايل خم�س �سنوات يف الزنزانة رقم  ، 32وهو ال يكاد يعرف ما يجري
خلف أ��سوار �سجنه  ،وقد �شاركه عدد من الزمالء حمنة ال�سجن  ،منهم باقر ال�شما�سي وحممد
العلي وطاهر الفا�سي وغريهم .
�إنها جتربة مريرة ما تنفك تلقي بظاللها على الروح املحلقة ألديب أ�راد أ�ن يعانق ال�شم�س يف
مكانها البعيد.
حني خرج حممد �سعيد طيب �إىل النور بعد حب�سه أالول �شرع يف م�شروعه عن " تهامة "  ،وهو
البحث الذي قدم فيه الكثري من احلقائق واملعلومات  ،غري أ�نه مل يحتكر امل�شروع ووجه نظر
�شباب الباحثني ال�ستكمال م�شروعه ومده باجلديد  ،وهو بهذا امل�سلك يثبت أ�بوته جليل كامل من
الباحثني بدون عقد ا�ستعالء أ�و عيوب نق�ص.
لقد حارب الرجل يف كافة اجلبهات  ،وكان له موقف وا�ضح من مدعي الثقافة ممن لديهم بريق
اخلداع  ،ه ؤ�الء الذين ينتظرون املنا�صب ليكملوا نقائ�صهم .هنا كانت حربه �ضدهم بال هوادة
وال حلظة راحة.
لقد تعرف حممد �سعيد طيب على عدد كبري من أالدباء املتحققني مثل أالديب الكبري عبداهلل
عبداجلبار  ،وله معه مواقف م�شهودة كما خالط طيب كبار القوم من ملوك ووزراء و أ�مراء
ووجهاء  ،وكانت له حماورات معهم  ،تك�شف عن جوانب خفية من �سلوكهم  .حكايات تن�ضح
بالعذوبة وال�صدق وا إلخال�ص.
حممد �سعيد طيب يف هذا الكتاب �إن�سان من هذا الوطن  ،لي�س متعاليا عن واقعه وال را�ضخا
ل�سطوة أ��صحاب النفوذ فيه  ،فهو يدرك قيمة أالديب احلق لذا كانت ق�ص�صه وذكرياته حتمل
هذا امللمح البديع من االعتزاز بالنف�س والقدرة على التعايل على انك�ساراته.
�ست�سمع و أ�نت تت�صفح الكتاب �صليل القيود  ،وه�سه�سات الريح  ،وقعقعات العجالت ال�سائرة يف
الطرقات  .يكاد ال�صحايف املوهوب ي�سمعك أ�نني �صدر كاتب تعر�ض ملحنة ال�سجن لكنه خرج من
وراء الق�ضبان أ�كرث قدرة على فهم الواقع والوعي مب�سارات احلياة .
هذه ف�ضيلة هذا الكاتب الذي عا�ش يحلم ب أ�فق للحرية يت�سع لي�شمل أ�حالمه التي ال حتد .رجل
أ�جنبته أ�ر�ضنا الكرمية فكانت كل كتاباته من أ�جل النهو�ض بها لت أ�خذ مكانها املنا�سب حتت
ال�شم�س.
مل تتح الفر�صة ملحمد �سعيد طيب كي يتمرغ يف النعمة  ،فقد اختار موقفا جعله دائما يف طليعة
املفرو�ض عليهم املنع والتوقيف واملراقبة  ،وهي أ��شياء رمبا عرقلت م�شروعاته لكنها مل حتد من
تطلعاته امل�شروعة يف حتديث الدولة واالرتقاء بال�شعب الذي انحاز �إليه بال مواربة.

لو أ�نك من اجليل التايل له أ�و من أ�جيال �شابة تعي�ش اليوم
م�شروعها اخلا�ص ف�سوف تتحقق من كونك ترغب يف
أ�ن ت�شد على يدي هذا الرجل الذي وهب خال�صة عمره
خلدمة أ�جيال قادمة �ستتمكن مع مرور أالزمنة من قطف
ثمار ال�شجرة التي زرعها يف تربة كانت قاحلة منذ �سنوات
بعيدة  ،كي ت�صبح خم�ضرة  ،وارفة  ،تن�شر الظل يف كل
مكان.
وال �شك أ�ن امل�صنف �ضم اقرتابا حثيثا من �شخ�صيات
م ؤ�ثرة يف وقتها  ،ف أ�لقى ال�ضوء على عطاءاتهم من خالل
جتاربهم التي عا�صرت الدعوة �إىل م�ساندة حركة التحديث
والتطوير بال�سعودية  ،أ�مثال  :الوزير د .حممد عبده مياين ،
الوزير حممد عمر توفيق ،الوزير أ�حمد �صالح جمجوم  ،الوزير جميل
احلجيالن  ،الوزير حممد أ�با اخليل ، ،الوزير غازي الق�صيبي ،الوزير
فايز بدر ،ال�شيخ حممد بن جبري ،املر ّبي حممد فِدا  ،والنا�شران ه�شام
وحممد علي حافظ .
ويجدر ا إل�شارة �إىل أ�ن " الثالثية " كانت أ�قرب �إىل جمل�س أال�صدقاء،وكان
لها كذلك دور كبري يف �إي�صال وجهة نظره للم ؤ��س�سات املهتمة كما أ�ن فرتة
عمله يف �شركة " تهامة " والتي أ�دارها نحو ربع قرن ( )1998 – 1975قد
وجدت دعما ملحوظا من امل� ؤس�ولني ال�سعوديني خا�صة أ�ن امل�شروع خ�ص ق�ضيتي
الثقافة والن�شر .
من مزايا الكتاب تلك ال�شهادات التي جاءت لتكمل املادة املعرفية التي
ر�صدها طيب  ،فثمة �شهادات خا�صة عن مراحل �سيا�سية تت�صف لدى
الكثريين بال�ضبابية  ،هنا جتلوها �شهادات واقعية  ،منها �شهادة ال�شاعر
حممد العلي و�شهادة تركي احلمد و�شهادة الكاتب عبداهلل أ�بو ال�سمح.
كما توجد بع�ض املالحق والتعريفات التي تقدّم للقارئ مادة معلوماتية
ذات قيمة كبرية حول النخبة ال�سيا�سية والثقافية باململكة يف م�سارات
زمنية متتالية .
والبد من ا إل�شارة �إىل تقدمي الكتاب الذي جاء بقلم الكاتب امل�صري
الكبري حممد ح�سنني هيكل حني يقول  " :الكتب أ�نواع و أ��صناف و أ�لوان بينها ما يعر�ض �آراء
ومعارف أ�و جتارب �صاحبه وبينها ما يركز على مو�ضوع معني يجمع فيه معارف أ�و جتارب
�آخرين وبينها ما ينبئ بخرب أ�و ر أ�ي أ�و اجتهاد .لكن هذا الكتاب نوع و�صنف ولون �آخر خمتلف
كل االختالف ألنه يعر�ض على �صفحاته �شخ�صية «حممد �سعيد طيب»  ،هو نف�سه وطبعه ومزاجه
ويعر�ض ذلك كله من دون أ�ن يتظاهر أ�و يتكلف أ�و يفتعل" .
أ
ويوا�صل هيكل تقدميه بقوله  " :وكذلك ف�إن قارئ هذا الكتاب ي�شعر �نه على موعد مع رجل
يلقاه ويتعرف عليه وي أ�لفه وي�صادقه ويطمئن �إليه ومعه وي�ستطيع أ�ن يلمح بني أ��صابعه خيوطا
من احلرير تن�سج عالقاته مع الزمن والب�شر مهما تغريت أ�حواله و أ�حوالهم أ�و مهما تقاربت أ�و
تباعدت امل�سافات بينهم " .
ويقدم هيكل �صديقه بعبارات حتمل معنى الندية واالحرتام  ،معا  ،بقوله  " :ما زلت كلما التقيت
طيب أ�ح�س ب أ�ننا مع ًا على مقعدين متجاورين فوق ال�سحاب " .
ويجدر ا إل�شارة �إىل ما قاله طيب يف حواره مع م ؤ�لف الكتاب عن الو�ضع الراهن باململكة حيث
ي�صف عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ،بقوله " :يتميز امللك عبداهلل بخطاب أ�كرث قرب ًا
للمواطنني مع االهتمام بالبعد ا إلن�ساين  .يف عهده نالحظ توفر نوايا ا إل�صالح ،االهتمام باملر أ�ة
 ،املحاوالت اجلادة إل�صالح التعليم  ،وتطوير الق�ضاء  ،احلر�ص على جتديد اخلطاب الديني.
ونحن يحدونا كبري أالمل يف أاليام القادمة".
�إنه أالمل الذي عا�ش عليه حممد �سعيد طيب  ،وحاول أ�ن يحوله من حلم �إىل حقيقة يف دعواته
وكتاباته واجتهاداته التي مل تتوقف قط.
ً
الكتاب �صادر عن «املركز الثقايف العربي» يف � 741صفحة  ،عرب  12بابا  ،وقد كتب خامتته ال�شيخ
أ�حمد زكي مياين وزير النفط أال�سبق .
وهو بكل املقايي�س أ�حد الكتب املهمة التي ترثي املكتبة العربية مبنجز رفيع لل�سرية الذاتية م�شتبك
مع تاريخ الدولة و أ�حداث أالمة.
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أ�مري ال�شرقية خالل رعايته حلفل التفوق

دور اجلائزة يتحقق بو�صول الفائزين �إىل مواقع قيادية
قال �صاحب ال�سمو امللكي أالمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز أ�مري املنطقة ال�شرقية:
�إن دور جائزة التفوق العلمي يتحقق على أ�ر�ض الواقع حني أ�رى الفائزين والفائزات وقد
و�صلوا �إىل مواقع قيادية.
جاء ذلك خالل رعاية �سموه حلفل جائزة أالمري حممد بن فهد للتفوق العلمي يف دورتها
الـثالثة والع�شرين بتكرمي  71فائز ًا وفائزة.
و أ�ثنى �سموه على ما يحظى به التعليم يف اململكة من اهتمام كبري من والة أالمر ،حيث
جتاوز ذلك االهتمام مبرحلة تعدد املدار�س مبختلف املراحل وامل�ستويات لي�صل �إىل
مرحلة الت�شجيع على موا�صلة التعليم ودعم روح التناف�س ال�شريف مبا ينعك�س على
امل�ستوى العام للتعليم ،م�شري ًا �إىل أ�ن �شبابنا أ�ثبتوا بالفعل القدرة الفائقة يف جماراة
أ�قرانهم يف خمتلف الدول املتقدمة والتفوق عليهم أ�حيان ًا.
كما حتدث �ضيف اجلائزة لهذا العام مدير جامعة ا إلمام حممد بن
�سعود ا إل�سالمية الدكتور �سليمان أ�با اخليل ،معلن ًا �إن�شاء اجلامعة
كر�سي ًا علمي ًا با�سم أالمري حممد بن فهد للعمل التطوعي ،م�شريا
الكر�سي ي أ�تي تقدير ًا للمبادرات العديدة التي يقوم بها أ�مري
�إىل أ�ن
ّ
املنطقة ال�شرقية.
م�ضيف ًا أ�ن اجلائزة هي دعم لكل متفوق أ
ول�سرته وللم ؤ��س�سات
التعليمية تقدير ًا وتكرمي ًا لهم على ما أ�جنزوه وبذلوه من جهد
و�سهر ومذاكرة لنيل مراكز علمية متقدمة ي�ساهمون بها يف دفع
عجلة التنمية لبالدنا.
أ
أ
ومن جانبه ،و�صف نائب �مري املنطقة المري جلوي بن عبدالعزيز
بن م�ساعد ،اجلائزة ب أ�نها تقدير وتكرمي للمتفوقني واملتفوقات وكل

الذين لهم دور يف هذا التفوق.
ؤ
أ
و أ��ضاف ،أ�ن التقدير الذي يلقاه التعليم يف بالدنا بد� منذ قيام امل��س�س الراحل امللك
عبدالعزيز -يرحمه اهلل -يف توحيد هذا الكيان الكبري إلميانه ب أ�همية بناء ا إلن�سان
ال�سعودي وتزويده مبا ينفعه يف حياته و�آخرته من علوم القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
وما ي�ستطيع أ�ن ي�سر به حياته.
�إىل ذلك ،أ��شاد م�ست�شار أ�مري املنطقة ال�شرقية اخلا�ص الدكتور عي�سى أالن�صاري
باجلائزة ،وقال �إن كل طالب وطالبة ي�سعى �إىل نيلها.
ويف ت�صريح ملدير عام مكتب أ�مري املنطقة ح�سن اجلا�سر قال �إن "ديننا ا إل�سالمي
احلنيف دين التفوق يف كل أ�مور احلياة واهلل �سبحانه طيب يقبل الطيب وير�ضى عن
القائمني به ويريد للم�سلم ال�سمو دائما يف كل جوانب احلياة".

قال �صاحب ال�سمو أالمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد نائب أ�مري املنطقة ال�شرقية :لقد كان
املواطن وال يزال حمور اهتمام القيادة الر�شيدة والتي اثبتت االيام والتجارب انه اغلى الرثوات
فجاءت القرارات امللكية االخرية تعزز من مكانة املواطن وت�سهم يف توفري احلياة الكرمية له
وت�ساندها م�سرية حافلة من االجنازات على م ّر ال�سنني تعليمي ًا و�صحي ًا وتنموي ًا ،و أ��صبحت اململكة
ور�شة عمل من االجناز والتطوير للرقي بهذا الوطن اىل القمم ان �شاء اهلل وكل هذا يتطلب منا
جميع ًا ان نحمد اهلل تعاىل ون�شكره على هذه النعم الكثرية التي انعم بها على بالدنا وان نتكاتف
ونتعاون من اجل وطننا الغايل ..جاء ذلك فى كلمة �سموه أ�م�س خالل افتتاحه م�شروعات تنموية
بر أ��س تنورة.
أ
و أ��ضاف �سموه بقوله :نحمد اهلل «�سبحانه وتعاىل» ان هي� لنا هذه املنا�سبة لاللتقاء بهذه الوجوه
الطيبة يف هذا اجلزء الغايل من مملكتنا الغالية حمافظة ر أ��س تنورة ،كما اود أ�ن انقل لكم
حتيات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل العهد أالمري �سلطان
بن عبدالعزيز و�سمو النائب الثاين االمري نايف بن عبد العزيز و�صاحب ال�سمو امللكي االمري
حممد بن فهد بن عبدالعزيز امري املنطقة ال�شرقية واهتمامهم ،رعاهم اهلل ،بكل ما ي�سهـم يف
راحة املواطنني يف كل مكان ،وقال �سموه :كنت قبل ان اح�ضر اىل هنا يف جولة باملحافظة ،حيث
اطلعت على التط ّور الذي ت�شهده املحافظة يف جميع املجاالت وافتتحنا بع�ض امل�شاريع التنموية
التي اقيمت خلدمة اهايل املحافظة كما ناق�شت اهم احتياجاتهم ومتطلباتهم مبا ي�سهم يف توفري
مزيد من الرفاهية واخلري للمواطنني والتقدمي والتط ّور للمحافظة مب�شيئة اهلل ،و�شكر �سموه فى
ختام كلمته احل�ضور على تلبية الدعوة ودعاهم للتعاون والتعا�ضد مع املحافظة ملا فيه اخلري
والتقدّم ،كما �شكر �سموه مديري االدارات احلكومية باملحافظة على جهودهم التي يبذلونها
خلدمة املواطنني ولتطوير املحافظة داعي ًا اهلل تعاىل للجميع بالتوفيق وال�سداد.
وكان �صاحب ال�سمو أالمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد نائب أ�مري املنطقة ال�شرقية قد قام
بجولة تفقدية ملحافظة ر أ��س تنورة ام�س افتتح خاللها عدد ًا من امل�شروعات التنموية والتقى
ب أ�هايل املحافظة.
وافتتح �سموه يف بداية جولته املبنى اجلديد للمدر�سة الثانوية الثانية للبنات بر أ��س تنورة وجت ّول

يف ف�صول و أ�ق�سام
املدر�سة واطلع على
ما ت�ض ّمه من و�سائل
تعليمية حديثة.
قال �سموه :كنت قبل
ان اح�ضر اىل هنا
يف جولة باملحافظة،
حيث اطلعت على
التط ّور الذي ت�شهده
املحافظة يف جميع
توجه
ذلك
املحافظة.بعد
اهايل
خلدمة
اقيمت
التي
التنموية
امل�شاريع
بع�ض
املجاالت وافتتحنا
ّ
أ
�سموه �إىل مبنى م�ست�شفى ر��س تنورة العام وقام بق�ص ال�شريط وازاحة ال�ستار عن اللوحة
التذكارية �إيذانا بافتتاح امل�ست�شفى وجت ّول على أ�رجاء امل�ست�شفى واطلع على اق�سامه وما ي�ض ّمه
من أ�جهزة حديثة خلدمة املر�ضى.
أ
ثم أ�لقى القا�ضي مبحكمة ر أ��س تنورة ال�شيخ حمود الع�صيمي كلمة �هايل املحافظة �شكر فيها �سمو
أالمري ومديري ا إلدارات احلكومية على االهتمام بامل�شروعات التنموية التي تنفذ باملحافظة ،ويف
نهاية احلفل ت�سلم �سموه هدية تذكارية من عبد اهلل حممد العامر مدير عام هيئة الهالل أالحمر
ال�سعودي باملنطقة ال�شرقية وهدية أ�خرى قدّمت ل�سموه من رجل أالعمال هادي حمد �آل همام
نيابة عن أ�هايل ر أ��س تنورة.
عقب ذلك ّ
د�شن �سمو نائب أ�مري املنطقة ال�شرقية عرب �شبكة احلا�سب ا آليل مباين �إدارة املرور
والهالل أالحمر ومركز ابن الهيثم ال�صحي ومبنى هيئة التحقيق واالدعاء العام وفرع غرفة
ال�شرقية بر أ��س تنورة.
كما و�ضع �سموه حجر أال�سا�س ملبنى املحافظة وج�سر ر أ��س تنورة "�صفوى" الذي يربط بني
املحافظتني ومبنى جممع الدوائر احلكومية مبيناء ر أ��س تنورة،

طالب جامعة امللك في�صل وجوائز التعليم العايل
حتدث عميد � ؤش�ون الطالب يف جامعة امللك في�صل الدكتور حممد الهجهوج  ،عن
زيادة عدد الفائزين بجوائز امل ؤ�متر الطالبي الثاين لطالب وطالبات التعليم العايل،
الذي نظمته وزارة التعليم العايل يف  26من ربيع ا آلخر املا�ضي يف جدة من  17طالب ًا
وطالبة وهو الرقم املعلن عنه يف نهاية امل ؤ�متر �إىل  19طالب ًا وطالبة ،وذلك بعد تدقيق
ومراجعة اللجنة املخت�صة يف وزارة التعليم العايل ،والقائمني على امل ؤ�متر.
و أ��شار الهجهوج ،خالل كلمته يف حفل ختام أالن�شطة الطالبية للعام اجلامعي
احلايل� ،إىل أ�ن برامج وفعاليات عمادة � ؤش�ون الطالب يف اجلامعة يف هذا العام،
كانت مميزة وجديدة ،ومن بينها �إقامة أ�ول م�سابقة ثقافية لطالب كليات اجلامعة,
وتنظيم م�سابقة " أ�ف�ضل معلق ريا�ضي لطالب اجلامعة" ،وهي أ�ول م�سابقة من نوعها
على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة فرقة امل�سرح يف اجلامعة يف
املهرجان امل�سرحي اخلليجي يف البحرين واملهرجان امل�سرحي العربي يف م�صر ،كما
�شاركت فرقة اجلوالة يف اجلامعة يف جل�سات امل ؤ�متر العاملي للك�شافة يف الربازيل.
و وعد معايل مدير اجلامعة الدكتور يو�سف بن حممد اجلندان ،يف كلمته خالل
احلفل ،بتكرمي الفائزين يف امل ؤ�متر الطالبي واالحتاد الريا�ضي يف اجلامعة.

وكان احلفل ،ا�شتمل على عر�ض فيلم وثائقي ألن�شطة
وخدمات عمادة � ؤش�ون الطالب ،وفقرة �إن�شادية
وفقرة م�سابقة ثقافية للح�ضور ،وعر�ض م�سرحية
"العدل" ،وتكرمي طلبة اجلامعة الفائزين يف امل ؤ�متر
العلمي الثاين لطالب وطالبات التعليم العايل.

اململكة

أ
المري جلوي يف ر أ��س تنورة :املواطن أ�غلى الرثوات
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أ��ضرار التدخني واملخدرات يف حما�ضرة بالقطيف
ا�ست�ضافت الكلية التقنية مبحافظة القطيف ممثلة يف وحدة التوجيه وا إلر�شاد ب�إدارة �شئون
املتدربني الدكتور /أ�حمد يعقوب الريابي من من�سوبي ق�سم التثقيف ال�صحي والعالقات العامة
مبجمع أالمل لل�صحة النف�سية بالدمام يف حما�ضرة حول أ��ضرار التدخني واملخدرات وكيفية
الوقاية منها ،ح�ضرها ت�سعون متدرب ًا حيث ركز الدكتور أ�حمد خاللها على أ�همية احلذر من
اخلطوة أالوىل التي ت ؤ�دي لل�سقوط يف �شرك املخدرات وهي التدخني بكافة أ�نوعه ( ال�سجائر-
املع�سل – اجلراك ) وغريها حيث أ�قنع احل�ضور ب أ�ن الركون للتدخني هو نوع من أ�نواع ا إلدمان عند
كثري من ال�شباب ,وذكر أ�ن معظم املدمنني هم مدخنني يف أال�سا�س ،كما ربط علمي ًا بني التدخني
و�ضعف القلب خا�صة يف مهمة �ضخ الدم ألجزاء اجل�سم والتي ينخف�ض م�ستوى أ�دائها هي أ�ي�ض ًا،
كما تطرق الدكتور ملظاهر ا إلدمان و أ�نواع املخدرات و أ��ضرارها وكيفية العالج من ا إلدمان املتمثل
يف التخل�ص من ال�سموم والعالج النف�سي واالجتماعي والت أ�هيل والرعاية الالحقة ،بعدها أ�جاب
على ا�ستف�سارات احل�ضور كما مت تكرمي الدكتور من قبل وكيلي الكلية أال�ستاذ /حممد ال�سلوم
أ
وال�ستاذ /كمال الزاير ،اجلدير بالذكر أ�ن الكلية تنظم مثل هذه الربامج التي تهدف لتوعية املتدربني وتعريفهم مبخاطر املخدرات و أ��ضرارها على الفرد واملجتمع �ضمن
ا إلر�شاد الوقائي.

ال�سمنة

دورة مهارات االت�صال والتفاعل
أ�قام مركز التطوير بالكلية التقنية مبحافظة القطيف دورة يف مهارات
االت�صال والتفاعل مع ا آلخرين ا�ستمرت على مدى خم�سة أ�يام من ال�سبت
 1432/6/18وحتى أالربعاء 1432/6/22هـ ح�ضرها عدد من من�سوبي كليتي
القطيف والدمام وبلدية حمافظة القطيف واملحكمة العامة أ
والحوال املدنية
وكذلك بلدية �سيهات نفذها مدير العالقات العامة بالكلية يو�سف اليو�سف
ا�شتملت على عدة موا�ضيع منها مفهوم االت�صال و أ�هميته وعنا�صره و أ��شكاله
ومعوقاته كما احتوت الدورة أ�ي�ض ًا على جزئية هامة وهي أالفكار ال�سلبية
ومدى ت أ�ثريها �سلب ًا على �شخ�صية ا إلن�سان و�سلوكه ونظرته للمحيط من حوله
ودفعه نحو االنعزال وتوهم أ��شياء خالف الواقع واحليلولة بينه وبني حتقيق
أ�هدافه وخطورة �إدمان ال�شخ�ص على التفكري ال�سلبي وكيفية التخل�ص منه
وتبني التفكري االيجابي الذي بدوره يدفع ا إلن�سان نحو ا إلقبال على احلياة
والتفاعل ب�شكل ايجابي مع املحيط الذي من حوله كما أ�كد اليو�سف على أ�ن
أال�شخا�ص الناجحني يف حياتهم يت�صفون بالتفكري االيجابي والتفا ؤ�ل ،ويف
ختام الدورة �شكر وكيل الكلية خلدمات املتدربني أال�ستاذ حممد ال�سلوم
احل�ضور من داخل الكلية وخارجها على تلبية الدعوة والذين �شكروا بدورهم
الكلية على �إتاحة الفر�صة لهم ودعوتهم حل�ضور مثل هذه الدورات القيمة
التي تقام فيها.

ا�ست�ضافت الكلية التقنية
مبحافظة القطيف أ�خ�صائي
التغذية مب�ست�شفى امللك فهد
اجلامعي الدكتور /ر�ضي
من�صور الع�سيف وحما�ضرة
حول ال�سمنة ك أ�حد أالمرا�ض
التي يعاين منها فئة من أ�فراد
املجتمع مبختلف أالعمار حيث
أ�كد على عدد من النقاط التي
ت�ساعد على تخفيف الوزن ما
بني ن�صف كيلو �إىل كيلو غرام
أ
أ��سبوعي ًا يف حال مت االلتزام بتطبيقها ومنها االكتفاء يف الكل وجتنب ملئ املعدة بالطعام وا�ست�شارة
أ�خ�صائي التغذية قبل البدء يف أ�ي برنامج لتخفيف الوزن با إل�ضافة �إىل جتنب تناول أالغذية التي
حتتوي على ن�سبة كبرية من امللح كونها تزيد من اختزان املاء داخل اجل�سم كما أ�كد على أ�همية تناول
وجبة الفطور ألنها حتقق قدر ًا من ال�شبع ي�ساعد على تقليل ال�شهية نحو الغذاء وكذلك تناول حبة
فاكهة أ�و �سلطة قبل تناول وجبة د�سمة بهدف تقليل ال�شهية أ�ي�ض ًا ينبغي على ا إلن�سان أ�ن يتعود على
قول كلمة (ال) حينا ُيعر�ض عليه أالكل وهو �شبعان كما أ�ن لكمية الطعام املعقولة التي ي�ضعها ا إلن�سان
أ�مامه دور ًا ايجابي ًا يف حل م�شكلة ال�سمنة وتناول الفواكه الطازجة ولي�ست املعلبة كون أالخرية حتتوي
على ن�سبة عالية من ال�سكر كما أ�كد على أ�همية التخل�ص من الن�سبة العالية من الدهون املوجودة يف
جلد الدجاج وذلك بنزعه قبل الطهي وكذلك �إزالة ال�شحوم امللت�صقة باللحوم احلمراء قبل طبخها
و أ��شار أ�ي�ضا �إىل مدى فاعلية دور أ�فراد املجموعة يف الت�شجيع على املثابر واال�ستمرار يف برنامج
التخفيف �إذا كان جماعي ًا وبني أ�ي�ض ًا أ�همية امل�شي أ
والخذ يف االعتبار طول املدة التي ي�ستغرقها
الربنامج ومراجعة الطيب ب�شكل منتظم للت أ�كد من االلتزام واملحافظة على الربنامج املتبع ويف
اخلتام أ�جاب على أ��سئلة احل�ضور اللذين بلغ عددهم مائة متدرب و أ�بدوا اهتمام ًا وا�ضح ًا مبو�ضوع
ال�سمنة وكيفية التخل�ص منها.

أ�قامت مدر�سة أالوجام املتو�سطة با آلجام مهرجان "ر ؤ�ية" الثاين يف الفرتة من يوم االثنني 1432/6/20هـ
حتى أالربعاء 1432/6/22هـ ،ويقوم هذا املهرجان على ر ؤ�ية دمج التفاعل ا إليجابي بني قطاع الرتبية
والتعليم ممث ًال باملدر�سة املذكورة والقطاعات احلكومية املختلفة.كما أ�نه ترجمة لعدد من القيم التي
ت�سعى املدر�سة لتحقيقها من خالل ممار�سات فعلية للطالب واملعلمني كالتعاون وحتمل امل� ؤس�ولية والثقة
بالنف�س وغريهاـ بد أ�ت فعاليات املهرجان بتالوة القر�آن الكرمي فكلمة مدير املدر�سة أال�ستاذ/عبد الكرمي
بن ح�سن الثواب ،ثم افتتح أال�ستاذ �إبراهيم ال�شربمي م�شرف ا إلدارة املدر�سة بالقطاع املهرجان نيابة
عن مدير مكتب الرتبية والتعليم ب�صفوى أال�ستاذ عبد اهلل الزهراين.
�شارك يف املهرجان كل من مركز أالمري �سلطان للعلوم والتقنية (�سايتك) و�إدارة مرور املنطقة ال�شرقية
ومرور حمافظة القطيف والدفاع املدين مبحافظة القطيف ومركز الدفاع املدين ب�صفوى وم�ست�شفى
أالمل لل�صحة النف�سية وم�ست�شفى القطيف املركزي ومركز اخلدمة االجتماعية ،يف حني وثق ا�ستديو رائد
أ
بالوجام احلدث ـ يذكر أ�ن املدر�سة أ�قامت أ�جنحة خا�صة بها با إل�ضافة للم ؤ��س�سات املذكورة �سابق ًا متثلت
يف معر�ض الرتبية الفنية ومعر�ض للكتب الثقافية واملطبخ ال�شعبي وبع�ض احلرف ال�شعبية وواجهة للبيوت
القدمية ،أ��شرف على املهرجان كل من معلم الرتبية الفنية باملدر�سة أال�ستاذ عبدالكرمي الغنام و أ�مني
مركز م�صادر التعلم أال�ستاذ �إبراهيم �آل عا�شور ومعلم العلوم أال�ستاذ علي احل�سن.
ويف ذات ال�سياق تقدم املدر�سة �شكرها لكل من �ساهم ودعم �إقامة هذا املهرجان الذي أ��صبح وجه ًا بارز ًا
للمدر�سة يف كل عام.

اململكة تودع أ
الديبني:

بن خمي�س والعبداجلبار
غيب املوت يف الريا�ض
�صباح أ�م�س أالربعاء
ال�شيخ عبد اهلل
بن خمي�س ،أ�حد
رموز أالدب وال�شعر
واجلغرافيا والتاريخ يف
اجلزيرة العربية ،و أ�حد
رواد �صحافة أالفراد،
وم ؤ��س�س جريدة «اجلزيرة» ال�سعودية بعد مر�ض الزمه
طويال ،و�سي�صلى عليه ع�صر اليوم اخلمي�س يف جامع
ا إلمام تركي بن عبد اهلل و�سط العا�صمة ال�سعودية،
و�سجل ال�شيخ الراحل عبد اهلل بن خمي�س ح�ضورا يف
بالده ك أ�ديب و�شاعر وناقد وباحث ورمز ثقايف ورائد
من رواد ال�صحافة يف اجلزيرة العربية ،حمققا �سل�سلة
من النجاحات يف املهام التي أ�وكلت �إليه وت�سنم �إدارتها،
وتاركا �سفرا خالدا من امل ؤ�لفات واملعاجم جتاوزت الـ،24
با إل�ضافة �إىل مئات أالبحاث املختلفة التي غطت جوانب
خمتلفة يف جماالت أالدب والثقافة واجلغرافيا والتاريخ
وال�شعر ،وكتابات جريئة تناولت ق�ضايا النفط واملياه
يف بالده ،وعددا من الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية املتعددة ،مما يتوجب معه أ�ن يطلق عليه لقب
«مو�سوعة اجلزيرة» وقائد احلمالت ال�صحافية اجلريئة
وغار�س بذور اليقظة االجتماعية والوطنية يف ال�سعودية.
و�سجل ال�شيخ الراحل عبد اهلل بن خمي�س ح�ضورا يف
بالده ك أ�ديب و�شاعر وناقد وباحث ورمز ثقايف ورائد

من رواد ال�صحافة يف اجلزيرة العربية ،حمققا �سل�سلة
من النجاحات يف املهام التي أ�وكلت �إليه وت�سنم �إدارتها،
وتاركا �سفرا خالدا من امل ؤ�لفات واملعاجم جتاوزت الـ،24
با إل�ضافة �إىل مئات أالبحاث املختلفة التي غطت جوانب
خمتلفة يف جماالت أالدب والثقافة واجلغرافيا والتاريخ
وال�شعر ،وكتابات جريئة تناولت ق�ضايا النفط واملياه
يف بالده ،وعددا من الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية املتعددة ،مما يتوجب معه أ�ن يطلق عليه
لقب «مو�سوعة اجلزيرة» وقائد احلمالت ال�صحافية
اجلريئة وغار�س بذور اليقظة االجتماعية والوطنية يف
ال�سعودية.
خ�سر امل�شهد الثقايف يف اململكة أ�حد أال�سماء الالمعة يف
تاريخ أالدب والفكر ،يف مكة املكرمة،
.1عبداهلل أ�حمد عبداجلبار وهو أ�ديب وناقد �سعودي
رائد من مواليد عام  .1920تخ ّرج من كلية دار العلوم
بجامعة القاهرةُ .عينّ مدير ًا للمعهد العلمي مبكة �سنة
 .1947ثم عني مدير ًا للبعثات ال�سعودية يف القاهرة �سنة
 1950وكان له �صالون أ��سبوعي �شهري هناك.
توىل أ�مانة "رابطة أالدب احلديث" .اعتقل يف القاهرة
ملدة  10أ��شهر بعد نك�سة  1967دون تهمة وا�ضحة ليهاجر
بعدها �إىل لندن ،ثم عاد �إىل ال�سعودية �سنة 1987
م�ست�شار ًا جلامعة امللك عبدالعزيز ثم م�ست�شار ًا ثقافي ًا
للعالن والعالقات العامة.
ل�شركة (تهامة) إ
وعرف عنه ب أ�نه من أ�نبل رجاالت احلجاز و أ�كرثهم
ثقافة وا�ستقامة ونزاهة وتر ّفع ًا عن املاد ّيات.

اململكة

مهرجان ر ؤ�ية الثاين يف متو�سطة أ
الوجام
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بح�ضور الفت ..

برنامج م�ستقبلي يفتتح مو�سمه اخلام�س
�ضمت جنبات خريية القطيف
بحي البحر أ�وىل فعاليات
الطالب يف برنامج م�ستقبلي
و ذلك لعامه اخلام�س على
التوايل بح�ضور الفت أ�كتظ
به م�سرح اجلمعية  .حيث
نظمت �إدارة الربنامج ور�شة
عمل حتت عنوان " تخ�ص�صي
 ..خطوة نحو م�ستقبلي " ,أ�دارها املدرب املهند�س �صادق احلجي .يف بداية اللقاء
أ�و�ضح أال�ستاذ �صادق احلجي أ��س�س �إختيار التخ�ص�ص املنا�سب من الرغبة و امليول
و توفر الفر�ص الوظيفية كما أ��شار �إىل أالخطاء و امل�شاكل التي تواجه الطالب يف
اختيار التخ�ص�ص الذي ينا�سب طموحه و قدراته و منها  :ت أ�ثري أال�سره و تقليد
أال�صدقاء  ,وعدم ا إلملام بـ متطلبات هذا التخ�ص�ص ,مما ي ؤ�دي �إىل الوقوع يف
العقبات و رمبا تغيري التخ�ص�ص م�ستقب ًال .كما أ��شار يف �سياق احلديث �إىل
نتائج أالبحاث و الدرا�سات العاملية أ�ثبتت ب أ�ن  % 50من الطالب يقومون بتغيري
تخ�ص�صهم بعد ال�سنة أالوىل  .تخللت ور�شة العمل عدد من التمارين وا إلختبارات
الهادفة والتي ت�سعى لـ تعريف الطالب مبيوله والتخ�ص�صات التي تنا�سب
�شخ�صيته  ,ومن هذه التمارين  :مترين ال�سمات و اخل�صائ�ص ال�شخ�صية ,مترين
القيم الوظيفية ,مقيا�س هريمان .فـ بني أال�ستاذ �صادق بـ أ�ن معرفة الذات وامليول
والتعرف على التخ�ص�ص ومتطلباته هو من أ�هم أ��س�س اختيار التخ�ص�ص املنا�سب
وهذا يعني النجاح يف احلياة ,وذلك هو بوابة ا إلبداع للم�ستقبل .
اختتم الربنامج با إلعالن عن اللم�سات أالخرية للطبعة الثانية لكتيب دليل
التخ�ص�صات والذي مت تطويره ليحوي  60تخ�ص�ص ًا عو�ض ًا عن الطبعة أالوىل
والتي كانت حتوي  32تخ�ص�ص ًا.
علما ب أ�ن الربنامج �سوف ي�ست أ�نف ن�شاطه الكامل بعد االختبارات التح�صيلية بد�أ
من يوم اخلمي�س املوافق  28رجب بربنامج أ
للوالد و�آخر خم�ص�ص للبنات
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�سامل باحلمر لــ "اخلط"

الن�سان ال�سعودي واجلودة
ال�صناعة الوطنية بحاجة �إىل إ
حوار� /سلمان العيد
مل يكن متكلفا ،وال باحثا على االلفاظ كي يجيب على اال�سئلة ،و أ�منا كانت التلقائية هي ال�سمة البارزة يف �شخ�ص رجل االعمال �سامل باحلمر ،الذي مل
ي� أش� ان يتعبنا للمجيء اىل مقر عمله يف املدينة ال�صناعية الثانية على طريق بقيق ،لكنه ارت أ�ى ان نلتقى يف منزله يف حي ال�شاطي بالدمام.
يف البداية تذكرت ــ قبل بدء اللقاء ــ �إنني كنت احد طالب ف�صل ال�صيف حينما مت توجيهي مع بع�ض الطلبة للعمل يف م ؤ��س�سات القطاع اخلا�ص من قبل
مكتب العمل ،فكان التحويل اىل فندق باحلمر يف و�سط الدمام ،فكان هذا املوقف مع والده املرحوم الذي ا�ستقبلنا ا�ستقباال رائعا ،ورحب بنا ،فكان هذا
مدخال حلوارنا مع ال�ضيف �سامل باحلمر  ،فكان الفندق الذي مل ات�شرف بالعمل فيه يف ف�صل ال�صيف ،مدخال حلوارنا مع بلحمرالذي
انحدر من عائلة جتارية ،فوالده وجده واخواله واعمامه واخوانه كلهم رجال اعمال ،انتقل من مدر�سة والده ،اىل لندن لي ؤ��صل
تلك اخلربة ويك�سب املهارة العلمية ،ليعود ويعمل مع والده يف التجارة ،اذا بالوالد يفاجئه ب أ�نك ا�شرتيت ب�ضاعة وبعتها ،مل ت أ�ت
باجلديد ،مثلك مثل اي بائع على قارعة الطريق ،فكانت تلك دعوة لدخول عامل آ�خر هو عامل آ�خر هو املقاوالت فال�صناعة
فالت�صدير فدخول عامل العوملة.
يف البداية يقول� ":إن االن�سان �إبن بيئته ،وهو نتاج م ؤ�ثرات ثقافية
وعائلية ،فالهواية مثال قد تتحول اىل حرفة وم�صدر
دخل ،وكما قالوا قدميا "ابن البط عوام" ،هذا
أالمر ينطبق على كثري من رجال االعمال يف
اململكة ـ واملتحدث احدهم ـ فالتوجه التجاري
الذي �سلكته وال ازال ا�سري عليه هو نتاج
ت أ�ثري أ
بالجواء العائلية ،وما تفرزه توجهات
اال�سرة التي متيل اىل امتهان العمل التجاري
احلر ،فالوالد كان تاجرا ،وكان بدوره يحمل
توجهات أال�سرة بالكامل ،بالتايل فهذا أ�مر
ينعك�س كليا على كل افراد أال�سرة ،لذا
فلم يكن م�ستغربا ان اكون تاجرا .وال يخلو
أالمر من انني يوم دخلت هذا العامل وجدت
متعة �شديدة ،دفعتني للموا�صلة ،كونها من
االن�شطة التي جتد نف�سك تالحظ اجنازاتك
واخفاقاتك".

وحينما طلبت منه �شرح ق�صة الدخول اىل عامل التجارة واال�ستثمار ،مل ي� أش� ان يكون احلديث
ذات �صفة �شخ�صية بالكامل مكتفيا بالقول�":إن احلياة مدر�سة ،وكما قالوا العلم بالتعلم والعادة
بالتعود ،ف أ�نا امتهنت هذه املهنة ووجدت نف�سي فيها"..الفتا اىل ان من يرغب دخول هذا املعرتك
او هذا ال�سبيل يتطلب منه موا�صفات خا�صة ،تختلف بالت أ�كيد عن العمل الوظيفي ،الذي مل
يتفاعل معه ،ومل يخطر على فكره ان يدخله ابدا.
�شقق خارج الت�صنيف
� أس�لته عن ال�سياحة ،وعن نظرته لل�سياحة يف اململكة ،وحتديدا يف املنطقة ال�شرقية ،بحكم كونه
قد ابتد أ� بالن�شاط ال�سياحي من خالل الفندق ،ثم حتول اىل مالك لعمارات ال�شقق املفرو�شة
قال ":هناك دول �سياحية ت�ستقبل ال�سواح طوال العام ،بال فرق بني ال�صيف وال�شتاء والربيع
واخلريف ،تلك التي تكلف ال�سائح ان يدفع  2500ريال ك�إيجار لل�شقة يف ليلة واحدة ،والتي تت�سم
بكون فر�شها راقيا ،وخدماتها متوا�صلة ،وهذا أالمر ينطبق على بع�ض الدول اخلليجية املجاورة،
وبع�ض الدول االوروبية ،واىل حد ما يف مكة املكرمة واملدينة واملنورة ،وتقل قليال يف جدة ،ولكن
هذا أالمر ال ميكن حتقيقه يف املنطقة ال�شرقية بحكم ان �سياحتنا هنا مو�سمية ،أ�ي أ�نها تن�شط
يف املوا�سم ،والتي ال ت�ستمر طويال ،ف�ضال عن ان القوة ال�شرائية لل�سائح الذي يق�صد املنطقة
حمدودة ،ال متكنه من التفاعل مع الت�صنيف االوروبي ،بل حتى فنادقنا ال ميكن ان ت�صل اىل
ذلك ،بالتايل البد من ترك حرية االختيار ،فهناك من يريد امل�ستوى املتو�سط او حتى اقل من

حوار

املتو�سط يف ال�شقق املفرو�شة ،كون الفرتة حمدودة وقليلة يف
البقاء باملنطقة ال�شرقية .بالتايل البد من م�ستويات متفاوتة
يف ال�شقق ح�سب الزبائن ،وح�سب املواقع ،وح�سب املدة التي
يتطلع ال�سائح للبقاء يف املنطقة ،من ال ميكن مقارنة ال�شقق
املفرو�شة يف املنطقة ال�شرقية بنظرياتها يف مكة املكرمة التي
ميكن ت أ�جريها ثالث مرات يف اليوم.
آ
وحول ت�صنيف الهيئة العامة لل�سياحة والثار لل�شقق املفرو�شة
يف املنطقة ال�شرقية ،والتي ظهرت فيها بع�ض ال�شقق خارج
الت�صنيف ،اي انها ذات م�ستوى متوا�ضع جدا قال باحلمر":ا
اقدر للهيئة حر�صها على رفع م�ستوى اخلدمة ،واجد ان
جهودها م�شكورة وحمل تقدير اجلميع يف هذا املجال ،بيد
ان اخلدمة والو�صول اىل أالمل املن�شود ،اوالهدف الذي ت�سعى
له الهيئة يحتاج اىل بع�ض الوقت ،وعلينا ان نعرتف بوجود
التفاوت ،وهذا التفاوت له زبائنه ،وله جماالته وله اهله ومريدوه.
وا�ضاف �":إن البع�ض يفكر يف اغالق عمارته كونه مل ي�ستطع توفري متطلبات
الت�صنيف ،وهذا يف الوقت احلا�ضر لي�س يف �صالح ال�سياحة ،ولكننا يف الوقت
احلا�ضر نحرتم توجهات الهيئة وحر�صها على الو�صول على و�ضع مثايل لل�سياحة،
وجند ان اخليار االف�ضل من حتديد اال�سعار هو ترك ال�سوق للمناف�سة ،والزبون
حينها يقرر ماذا يريد ،فهو على ا�ستعداد لدفع مبالغ اكرث من اجل خدمة اف�ضل"
واقع أ�ف�ضل للمقاوالت
أ
وعن قطاع املقاوالت� ،س�لته عن �سر الهجمة التي تطال هذا القطاع
احليوي ،املتنوع ،لدرجة ان هناك من ال يرى ان بالدنا تنطوي على
مقاولني ذوي م�ستوى عال ،جديرين باملناق�صات احلكومية ال�ضخمةـــ
قال باحلمر  ":املقاوالت قطاع ا�ستثماري مثله مثل غريه يتطلب حرفية يف
العمل ،وجدارة ودقة وح�سابات خمتلفة ،وما يحدث ان املناق�صات احلكومية
تتم وفق قائمة من املوا�صفات والئحة طويلة بال�شروط ،تعك�س م�ستوى احلر�ص
احلكومي على جودة امل�شاريع ،ولكن اخللل الذي يح�صل ان اال�شراف على تطبيق
تلك ال�شروط واملوا�صفات يكاد يكون معدوما ،ف�ضال عن ان هذا االهتمام يتعر�ض
لطعنة يف ال�صميم حينما يح�صر فقط يف االعتماد على معيار ال�سعر االقل،
بينما احلرفية يف العمل تتم باالهتمام بال�شروط ،واملتابعة لتنفيذها باملوا�صفات
املطلوبة".
حالة اخرى ـ يتحدث عنها باحلمر ـ تتمثل يف أ�ن بع�ض ال�شركات الكبرية ال
تنفذ امل�شاريع املكلفة بها ،بنف�سها ،اعتمادا على كفاءاتها وقدراتها وما متلك من
عمالة ومعدات وخطط و ..الخ ،و�إمنا حتيل بع�ض ان�شطتها اىل �شركات أ�خرى
من الباطن ،قد تكون فاقدة للحرفية ،او �ضعيفة االمكانيات ،متوا�ضعة يف أالداء،
فتكون النتيجة أ�ما �إجناز م�شروع خمالف للموا�صفات ،اوم�شروع مل يتم يف الوقت
املحدد ،املتفق عليه ،واذا توافق ذلك مع �ضعف اال�شراف فتكون النتيجة هو والدة
م�شروع ذي جودة متوا�ضعة.
أ�ن يكمن احلل؟
ؤ
ويف �إجابة على �س�ايل حول "اين يكمن احلل " قال � ":إن لكل م�شروع اهمية ،وكل
م�شروع يحتاج اىل خربات فنية ،واجد ان امل�شاريع احلكومية حتتاج اىل ادارة
متخ�ص�صة لكل م�شروع ،فما يحدث ان بع�ض املقاولني يعمل يف اكرث من م�شروع
يف وقت واحد ،فقد يكون فوق قدراته املالية والفنية والب�شرية ،والنتيجة هي عدم
االجناز يف كل امل�شاريع ،ولو نظرنا اىل جتارب الدول التي �سبقتنا يف هذا امل�ضمار
جند انها مرتاكمة ،رمبا مروا بالو�ضع الذي منر عليه يف الوقت احلا�ضر ،وهذا
يتطلب منا ااحلر�ص واالخال�ص يف العمل كي تكون م�شاريعنا على م�ستوى عال من
اجلودة والنوعية ..وهنا اود ان ا�شري على حالة نف�سية ي�شعر بها كل مقاول ،وهي ان
حالة من املتعة وال�سعادة تنتاب املقاول حينما ينجز عمله يف الوقت املحدد ،وي�شعر
بالفخر حينما مير يف �شارع ما ويرى امل�شروع الذي مل يكن فكان ،حينها ي�شعر أ�نه

قد ا�ضاف اىل هذه البالد �شيئا ،و اليه واىل جمتمعه منجزا
ما ،ف أ�متنى ان نتعاون جميعا لتحقيق هذه ال�سعادة ملنفذي
امل�شاريع"..
ال�صناعة  ..الوطنية واجلودة
مل يكن مني اال االنتقال باحلديث عن القطاع ال�صناعي ،الذي
دخله باحلمر اي�ضا ،فكان ال� ؤس�ال املحوري الذي ي ؤ�رق العديد
من املراقبني واملعنيني  ":ما الذي ينق�ص �صناعتنا الوطنية؟"
فكان جواب باحلمر ":ال �شك ان ال�صناعة خيارنا التنموي ،ومنه
انطالقتنا نحو العامل املتقدم ،ونحو التطور يف كل �شيء ،ولكن
لدينا م�شكلة يف الوقت احلا�ضر ،ن أ�مل التو�صل �إىل حل ناجع
لها ،وهي نق�ص االرا�ضي ال�صناعية ،أ�و أالرا�ضي املخ�ص�صة
للم�صانع اجلديدة ،فنحن نعي�ش نه�ضة �صناعية غري م�سبوقة،
ومقبلون على ن�شاط �صناعي متنام ،ولكن هذه العقبة ت�شكل
عائقا امامنا ،فلي�س �سليما ـ على �سبيل املثال ـ أ�ن اح�صل على منحة بقطعة أ�ر�ض
مب�ساحة  27أ�لف مرت مربع اريد ان اقيم عليها م�صنعا ،لكن هذه االر�ض ت أ�تي بدون
خدمات ا�سا�سية حلياة الكائن الب�شري ،كاملاء والكهرباء وال�صرف ال�صناعي،
وال�صرف ال�صحي ،ف�ضال عن االت�صاالت ووو�سائل النقل" ..م ؤ�كدا�":إن ما يح�صل
هو منو وتطور يف القطاع ال�صناعي ،لكن هيئة املدن ال�صناعية مل ت�ستطع مواكبة
هذا التطور ومالحقته ،لذلك نحن يف حتد دائم امام هذه العقبات ولو متكنا من
جتاوزها ا�ستطعنا ان نقف يف م�صاف الدول املتقدمة".
وال يرى بلحمر أ�ن هذا ما ينق�ص �صناعتنا الوطنية ،متعرفا ب أ�نه وا�ضافة اىل نق�ص
اخلدمات واالرا�ضي ال�صناعية ،تعاين �صناعتنا الوطنية من نق�ص يف الكفاءات
الوطنية الفنية ،ف�ضال عن مناف�سة املنتج امل�ستورد ،ك أ�حد معطيات العوملة يف الوقت
احلا�ضر ،م ؤ�كدا حاجة ال�صناعة �إىل كفاءات فنية وخربات عملية ،تلك التي كنا ـ
وما زلنا ـ ن�ستوردها ون�ستقدمها ون�ستقطبها من الدول املتقدمة ،وغري املتقدمة،
ولكن �آن الوقت ألن ننتج امل�ستوى العلمي والفني واملهني واالبداعي لدى االن�سان
ال�سعودي كي ننتج ال�صناعة ال�سعودية"
اما بالن�سبة ملناف�سة املنتج امل�ستورد فاملطلوب منا حتديد املوا�صفات الفنية للمنتج
الوطني كي نحافظ عليه ،فاجلودة يف امل�صانع ال�سعودية أ�مر مطلوب ،أ
والهم من
ذلك علينا ان نحدد هذه املوا�صفات بالن�سبة للمنتج امل�ستورد من اجل احلفاظ على
املنتج الوطني ،وعلى ال�سوق املحلية ب�شكل عام ،وعلى االن�سان نف�سه ،فلي�س �سليما
ان نلتزم مبوا�صفات عالية ملنتجنا الوطني ،ونتنازل عنها يف املنتج امل�ستورد ،الذي
يدخل مناف�سا لنا ،والن�ستطيع ان نقف امامه ،فلتكن مناف�ستنا على اجلودة ،ولن
يناف�سنا على ال�سعر ،حينها �سوف ن�صل اىل حل جذري لثنائية اجلودة وال�سعر
الرهيبة ،والتي �سوف تنتهي اذا اعلنا انحيازنا للجودة بالكامل.
وي ؤ�كد باحلمر ان ال�صناعة واملقاوالت هي من االن�شطة التي هي خيارنا اال�سا�سي،
وخيار اقت�صادنا الوطني ..م�شريا اىل جتربة ح�صلت له يف وقت ما يف حياته
العملية اذ دخل نطاق التعامل مع بيع و�شراء العمالت ،ولكنه ـ ح�سب قوله ـ
�شعرب أ�نها اعمال ال تعود عليه ،وال على البالد بالفائدة ..ويرى ان ذلك الو�ضع ال
يختلف عن التعامل مع �سوق اال�سهم ،حيث جتد نف�سك تتعامل مع ال�شا�شة وال احد
ا�ستفاد منك عملك ..بينما العمل يف املجاالت االخرى ت�شعر انك ت ؤ�دي دورا يف
احلياة االجتماعية ،ك أ�ن تقدم �سلعة أ�و خدمة ،أ�و ت�ستقطب عامال �سعوديا ،فتحقق
قيمة م�ضافة ،للوطن واالقت�صاد الوطني".
خيار ال�سعودة
وكان هذا املو�ضوع قد نقلنا اىل مو�ضوع يعد احد اهم مو�ضوعاتنا التنموية يف
الوقت احلا�ضر ،وهو ال�سعودة وتوطني الوظائف ،حيث قال ":ال�سعودة خيارنا
الوطني ،وال�سعودي اذا ما ح�صل على الراتب املجزي ،والتعامل احل�سن ،ف�سوف
يعطي انتاجا غري مت�صور ،وما جنده ان معظم العمالة الوافدة هي عمالة غري
مدربة ،وغري متعلمة ،ولدينا يف املجموعة املجال متاح لل�سعوديني وال�سعوديات،
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املقاول الناجح الذي يعتمد
على كفاءاته ال على �شركات
الباطن

ال�سعودة خيارنا التنموي..
وال�صناعة خيارنا للتقدم
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ج���رب���ت جت�����ارة العمالت
فرتكتها ألن��ه��ا ا�شعرتني
باالنانية

أ�عظم �شعور ينتاب املقاول
حينما يرى م�شاريعه قائمة
بنجاح

وقد وفقنا اهلل با�ستقطاب فئة عزيزة على قلوبنا وهم فئة املعاقني ،حيث جند لهم
االعمال التي تنا�سب وقدراتهم ،وهي يف احلقيقة عمل نرجتي فيه ثواب اهلل ،ويف
الوقت نف�سه نرجتي اجناز اعمالنا ،ون أ�مل ان نكون حققنا الهدفني.
وا�ضاف ب أ�ن ال�سعودة لي�ست �شعارات ،او مقوالت ،و�إمنا هي قناعة لدى ا�صحاب
أالعمال ،على اهمية ا�ستقطاب الكفاءات الوطنية ،يف عملية متكاملة ،ت�شمل التدريب
والتطوير والتوظيف واملجازاة ،وفتح املجاالت امام الكفاءات الوطنية ..م ؤ�كدا ب أ�ن
الكفاءة الوطنية تبقى مطلوبة من القطاع اخلا�ص ،خا�صة اذا كان م ؤ�هلة ،وكانت
حتمل الطموح ،واعتقد اننا يف و�ضع �سوف نتجاوز الكثري من احلاالت التي كنا نعاين
منها يف وقت �سابق ،وذلك بفعل اقتناع اجلميع ب أ�همية التوجه اىل هذا املو�ضوع،
وعدم تركه ي�ستفحل وي أ�خذ و�ضعا غري مقبول.
اال�سواق  ..املتغري والثابت
ورغم حتفظه على احلديث عن التجربة ال�شخ�صية ،اال انه ويف �إجابة على � ؤس�ال
حول ن�صحيته ل�شباب أالعمال قال ":كانت القاعدة اال�سا�سية التي تر�سخت لدي
من والدي يرحمه اهلل وهي "رحم اهلل امرءا اذا عمل عمال فليتقنه" ،فطاملا قررت
ان اكون تاجرا فعلي ان احتمل تبعات هذا الن�شاط ،واجتاوز مع�ضالته ،واحتدى
ال�صعاب الناجمة عنه ،فقدابتد أ�ت باالعمال العادية ،فكنت اعد الفاتورة ،واحا�سب
الزبائن ،يف الفرتة ال�صباحية ،ويف الظهر اذهب مع حار�س املحل ب�إي�صال الب�ضاعة
اىل العمالء ،وكان املبد أ� الذي اجد فيه املتعة والتوفيق من اهلل هو العمل مبكرا ،فقد
بورك ألمة حممد (�ص) يف بكورها".
ويرف�ض بلحمر مقولة ان الن�شاط التجاري يف الزمن املا�ضي يختلف عن الزمن
احلا�ضر قائال ":أ�ن اال�سواق هي هي  ،يف املا�ضي التختلف عن احلا�ضر من ناحية
كونها �سوقا تعتمد املباديء نف�سها يف الت�سويق ،ولكن كان عدد ال�سكان يف وقت �سابق
يتنا�سب مع عدد املحالت ،ا آلن زاد العدد فالبد ان تتو�سع ال�سوق بتلقائية ،ويحدث
ان ت�شهد بع�ض اال�سواق بع�ض الركود ،ولكن يف كل االوقات هناك اجواء معينة تبعث
على الت�شجيع واملوا�صلة ،وهناك اجواء ت�شكل عقبات ،الناجح هو الذي يت أ�قلم مع
الظروف ،ويتمكن من جتاوز العقبات ،وا�ستطيع ان اجزم ان احل�س التجاري �شيء
ِ
أ
أ
مثل العلم ،ي�تي بالتعلم والتجربة ،ويف التجارب علم م�ستحدث� ،إذ �ن بداية كل
عمل حتتاج اىل جهد متوا�صل ،ومتابعة للعمل اكرث ،لكون الت أ��سي�س يحتاج اىل جهود
اكرث دائما.
ؤ
آ
ويف اجابة على �س�ال حول االنتقال من م�شروع لخر ،من ال�سياحة للتجارة ،لل�صناعة
واملقاوالت قال �إن االن�شطة االقت�صادية تدعم بع�ضها بع�ضا ،فدخويل املقاوالت مل
يدفعني للتخلي عن ن�شاط جتارة وا�سترياد املواد ال�صحية ،ومل اتخل عن الن�شاط
أالول الذي بد أ�ته ،بل قمت بتو�سعته ،و�صار داعما يل يف ن�شاط املقاوالت ،وبدال من
توفري املواد من ال�سوق املحلية� ،صرنا ن�ستورد من اخلارج ،من دول ال�صناعة العاملية
املعروفة ،ودخلنا نطاق املناف�سة مع من �سبقنا ،و�صارت لنا ب�ضاعتنا اخلا�صة ،حتى
بلغ عدد املندوبني الذين ميثلون �شركتنا يف عموم املنطقة ال�شرقية حوايل  20مندوبا،
وكنا حينها من ّول ب�ضاعتنا ،ونوفرها مل�شاريع املقاوالت ..وبعد املقاوالت دخلنا نطاق
الت�صنيع ،ولكن اي ت�صنيع ،اننا قررنا الدخول يف ال�صناعة التي من طبيعة ن�شاطنا
االن�شائي ،وان تكون قريبة اي�ضا من املواد ال�صحية التي كان تخ�ص�صا يف البداية،
فكانت فكرة ت�صنيع االكواع البال�ستيكية ،التي هي منتج يعتمد على مواد أ�ولية
تنتجها ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات اال�سا�سية (�سابك) ،فلي�س �سليما ان ن�ستورد
�سلعة نحن ننتج موادها أالولية ،ومن ثم تباع علينا با�ضعاف كلفتها ،فكان قرارنا
بالتوجه نحو ال�صناعة ،ولذلك التوجه ق�صة ،تتمثل �إنني جل�ست مع الوالد (يرحمه
اهلل) وعر�ضت عليه امليزانية ،وكنت فرحا للغاية با إلجناز الذي حققته ،و أ�نا أ�قدم
للوالد ما مت حتقيقه من املقاوالت ،وما مت حتقيقه من التجارة ،فكان رد الوالد غريبا
جدا بالن�سبة يل �إذ قال يل باحلرف الواحد ":مل ت أ�ت بجديد يف هذا ال� أش�ن" ،ف أ�نت
جلبت �سلعة من اخلارج او من حمل بيع اجلملة ثم قمت ببيعها ،وحققت الربح ،ف أ�نت

مل تقدم �إبداعا للوطن،
وال للنا�س ،مثلك مثل اي
تاجر�آخر ،حتى ذلك الذي
يبيع العطور وامل�ساويك
على باب امل�سجد ،حينها
لفت انتباهي اىل م� أس�لة
ال�صناعة ،وملاذا ال يكون
لنا �صناعتنا ومنتجنا اخلا�ص ،جند فيه مل�ستنا وفكرنا ،وبالفعل وقع اختياري على
�صناعة البال�ستيك ،وكانت أالجواء م�شجعة جدا.
وخل�ص اىل القول  ":اننا دخلنا نطاق املقاالوت ،وحينما اجتهنا لل�صناعة ملن نلغ
املقاوالت ،ومل نلغ الن�شاط ال�سياحي املتمثل يف الفندق ،ف�إما قطاع املقاوالت فقد قمنا
بتو�سعة الن�شاط ،فبدال من بناء املنازل ال�صغرية� ،صرنا نبني العمارات ،من أ�جل
الت أ�جري ،وتخلينا عن العمل يف الفندق بعد وفاة الوالد ـ ط ّيب اهلل ثراه ـ وا�ستع�ضنا
عنه بفكرة الوحدات ال�سكنية املفرو�شة ،او ما يعرف ب ـ "ال�شقق املفرو�شة" ،وبالن�سبة
للعقار مل نكن متخ�ص�صني بالكامل يف هذا الن�شاط املتنوع ،و أ�منا دخلناها كم�ساهمني
يف امل�شاريع العقارية املعروفة ،فهو قطاع وا�سع وي�ستوعب العديد ،فكنا م�ساهمني يف
االن�شطة االخرى ،ومالكا لبع�ض العمارات ،وت أ�جريها على هيئة �شقق مفرو�شة ،وهو
ن�شاط كبري يف املنطقة ال�شرقية ،حتديدا يف منطقة الدمام
أ
وخل�ص اىل القول ":اال�سم التجاري ا�شبه ببناء ،ال يلغى ��سا�سه ،و�إمنا يتم بناء
أالدوار العليا
جتربة جناح
وعن مواقف اخل�سارة ،واالنتكا�سة قال باحلمر ":كانت هناك اخطاء من قبلنا،
وكنا يف كل مرة ت�ستفيد من اخطائنا ،ونحاول جتاوزها ،ولكن ال�صعوبة التي كانت
تواجهنا يف وقت ما هي كيفية الدخول اىل اال�سواق باملنتج الوطني الذي قمنا
ب�إنتاجه ،فما كان منا اال ان اعتمدنا ـ انا مع � 16شخ�صا بني عامل ومهند�س و�سائق ـ
على تقدمي املنتج اىل املحالت ب�صورة قريبة من املجانية ،اي اننا نطلب من ا�صحاب
املحالت ت�سويق ب�ضاعتنا دون التزامات مالية عاجلة ،وامنا بعد ان تتم عملية البيع،
ويف حال مل تتم ال نطالبهم ب�شيء  ،فكنا ن أ�خذ حقنا بعد امتام البيع ..فكانت هذه
الطريقة خيارنا أالمثل ،ا�ستطعنا ادخال ب�ضاعتنا اىل ال�سوق ،و�صارت مقبولة لدى
النا�س ،ولدى املوزعني.
ويعر�ض باحلمر جتربة يراها �ضرورية للجيل النا�شيء من �شباب االعمال اذ
قال":االنتكا�سات �شيء ال بد منه ،فقد تكون طريقة الت�سويق مقبولة وناجحة يف
البداية ،ولكن امل� أس�لة تكمن يف قبول النا�س للمنتج"..م�ضيفا ب أ�نه ويف اول عامني
من �إن�شاء م�صنع البال�ستيك كاد أ�ن ي�صل اىل طريق م�سدود ،ويغلق امل�شروع ،لكنه
اتخذ خيارا معاك�سا فبدال من االغالق قرر التو�سع ،فكان ذلك خياره االف�ضل ،وكان
بداية عمله بع�شرة ا�صناف من املنتجات البال�ستيكية� ،صاريتعامل يف الوقت احلا�ضر
مع � 1400صنف ،وبدال من العمل يف ال�سوق املحلية ،ويبيع بطريقة ينتظر امل�سوق ان
يعطيه حقوقه بعد �شهر او �شهرين� ،صاري�صدر اىل  24دولة  ،بل ميكن القول ان
 50ـ  %60من انتاجه نقوم بت�صديره اىل اخلارج ،اىل دول مثل م�صر والباك�ستان
واجلزائر ودول جمل�س التعاون اخلليجي وغريهم.
وحني � أس�لته اىل من تن�سب الف�ضل يف هذا النجاح ،اجاب ب أ�ن الف�ضل هلل اوال،
وللحكومة الر�شيدة ثانيا ،ور�ضا الوالدين ثالثا.

م�سفر بن علي القحطاين

م�شروع للتعاي�ش املجتمعي  ...عقلنة الطائفية
ت�شهد مناطق عربية و�إ�سالمية توتر ًا ملحوظ ًا وانق�سام ًا داخلي ًا بني فئات املجتمع
الواحد من خالل تنامي املواجهات الطائفية ،خ�صو�ص ًا بني ال�س ّنة وال�شيعة ،وقد اجته
بع�ضها اىل حمل ال�سالح واملفا�صلة التامة لي�س مع أالنظمة ال�سيا�سية فح�سب؛ بل حتى
مع املكونات االجتماعية أالخرى ذات امل�شرتك امل�صلحي والتاريخي .وهذه احلالة
تثوير لها ،هي م�صد ٌر ثريٌ
االحتقانية من النزاع امل�ضمور والقابل لالنفجار يف أ�ي حلظ ِة ٍ
لت�شريع ا إلنق�سام والتحول نحو النزاعات امل�سلحة ،وتوقف أ�ي م�شروع تنموي وا�صالحي
يخدم فئات تلك املجتمعات.
ً
واقع التثوير الطائفي اليوم ينادي �شعاراتيا باال�صالح والتنمية املتكافئة ،ولكن العقل
ي أ�بى أ�ن يفهم ممار�سات تلك املطالبات .وال�سبب أ�ن تعدد البواعث لظهور الطائفية
بالندية املت�شنجة داخل جمتمعاتها يحمل الكثري من املربرات احلقوقية والوطنية ،ولكن
ال ت�صل �إىل درجة املواجهة التفجريية لكل مكت�سبات أالطراف� ،إال �إذا كانت هناك
أ�جندة تو�سعية و�سيا�سية تغلب املنطق العقلي ومركزية الوطن للجميع.
هذه احلالة لي�ست بدع ًا من واقعنا اليوم ،بل هي أ��سا�س االفرتاق الذي ظهر يف أالمة
ا إل�سالمية منذ بداية عهودها ،ول�سبب رئي�س ت�شظت من أ�جله فرق ًا وطوائف توالدت مع
منو الت أ��صيل الفكري لتلك النزاعات.
وقد أ��شار ال�شهر�ستاين �إىل ذلك ال�سبب يف قوله« :و أ�عظم اخلالف بني أالمة خالف
ا إلمامة �إذ ما �سل ُ
�سيف يف ا إل�سالم على قاعدة دينية مثل ما �سل على ا إلمامة يف كل
زمان» (امللل والنحل .)31/1
فالبعد ال�سيا�سي والتنازع ال�سلطوي قا�سم م�شرتك يف بعث كل الطوائف نحو التمرد �وأ
النزوع للمواجهة ،فكما أ�نها تُر�ضي أ�طماع املتغالبني على احلكم؛ �إال أ�نها حتمل معها
تربيراتها الدينية ولبو�سها ال�شرعي يف �إقناع الغوغاء أ
والتباع خلو�ض احلروب املقد�سة
والتنعم بال�شهادة يف �سبيل اهلل ،منا�صر ًة حلقوق �آل البيت كما هو �شعار العبا�سيني وعموم
الطالبيني «الر�ضا من �آل حممد» ،و�شعار احلاكمية هلل تعاىل كما رفعه اخلوارج يف وجه
خ�صومهم «ال حكم �إال هلل» ،ورفع ابن أال�شعث �شعار «يا ثارات ال�صالة» ال�ستمالة الفقهاء
يف ع�صره ،ألن احلجاج كان مييت ال�صالة وي ؤ�خرها حتى يخرج وقتها .ومل تتوقف حركة
اال�ستغالل ال�سيا�سي من تثوير النا�س نحو ا إلمامة وال�سلطة حتى يف ع�صرنا احلا�ضر،
الذي ا�ستبدل بعبارة املوت ألمريكا والق�ضاء على ال�صهيونية ،ورميهم يف البحر ،كما
درج على ذلك خطباء الفرق والطوائف أ
والحزاب يف تثوير عواطف ال�سذج نحو املجهول
الفاتن وامل�صري القامت لتلك الدعوات.
لذا يت�ساءل املرء اين عقول النا�س ومواقفهم من تلك أالالعيب ،أ�ين منطق الواقع من تلك
اخلطابات الالهبة ،والت�صفيقات ال�صاخبة للجموع امل�ستغفلة ،أ�ين حما�سبة أ��صحاب
الوعود يف منابر ال�صمود عندما اكت�شف النا�س ما وراء أالكمة من احلظوظ؟!! .كل
ك�س ّنة تاريخية تعاقبت عليها
ذلك يتال�شى وينتهي وتختفي ملفات النقمة بعد النكبةُ ،
جمتمعاتنا العربية وا إل�سالمية ،وت ؤ�كل دائم ًا كما أُ�كل الثور أالبي�ض .واملتابع لذلك امل�سل�سل
يرى ان غياب العقول املدركة ورهبة القلوب امل ؤ�منة هي وراء انتفا�شة ذلك ال�سخف
ال�سيا�سي با�سم الدين واحلق .وال أ�عني أ�ن تلك احلركة ا إلنتهازية ملت�سلقي املنا�صب
�ستنتهي �إىل العدم ،فالواقع ي�شهد بحاجة النا�س لالنتفا�ض �ضد الف�ساد ،وال�صمود عند
القتال ،وطبيعة الب�شر عند الفنت تتجه نحو ال�صوت أالعلى الذي يلبي نقمة النف�س،
ولكن أ�ن يختفي �صوت املنطق وعقالنية احلكمة من كل أالحداث القبلية والبعدية ،فهذا
هو التقاع�س امل ؤ�ذن بانقالب املوازين وحتكم الغوغاء يف م�صري البالد والعباد .واملت أ�مل

يف هذه الظاهرة يجد من أ�ولويات اخلروج
من م أ�زقها وتكرارها ،تربية تلك املجتمعات على عقالنية التفكري ومنطقية التعامل
مع أالحداث وتقوية الفكر الناقد يف نفو�س أالفراد ،وربط املناهج التعليمية بتلك
النظريات ،وحماورة االطروحات وعر�ضها على قوانني الفكر وم�ستلزماته ،وبالت أ�كيد
�ستبقى هناك �شرائح جمتمعية تنبذ تلك الطريقة يف التناول وت أ�نف من احللول العقلية
ألنها تراها انهزامية وتقاع�س ًا عن االنفالت نحو التغيري ،ورمبا مي ّثل ال�شباب فيها ن�سبة
غالبة ،ومع ذلك ف�إن ت أ�ثري النخب املفكرة ونتائج العمل ولو كانت مت أ�خرة ،ذات جدوى
يف تغيري م�سار كثري من الطوائف بل وال�شعوب نحو ال�سلم والتعاي�ش ،ولعلي أ�برهن على
ذلك بنماذج تاريخية مرت بتلك الظروف أ
والحوال ،فاملعتزلة كفرقة كان لها ح�ضورها
ال�سيا�سي الكبري يف القرن الثالث وحتى ال�سابع الهجري يف بع�ض املناطق من عاملنا
ا إل�سالمي ،وقد مار�سوا أ�يام امل أ�مون واملعت�صم والواثق العبا�سيني جنوح ًا �شديد ًا نحو
اال�ستبداد كما يف فتنة خلق القر�آن وحمنة ا إلمام أ�حمد بن حنبل ،وح�صل لهم من
التم ّكن ما يدفعهم للقفز نحو ال�سلطة وجتيي�ش االتباع ،ومع ذلك ف أ�دبياتهم العقلية
ومنطقيتهم التي غلبت يف أ�دبياتهم الفكرية ،ال تتوافق مع غاي ٍة �سبيلها الرئي�س ال�شحن
العاطفي والتهويل النف�سي وت�ضييع احلقائق بني تلك املغالبات أ
وال�صوات العالية ،لذلك
تال�شت املعتزلة واندجمت يف املجتمع ا إل�سالمي وا�صبحت تاريخ ًا م�ضى �إال البع�ض
من افكارها ذات البعد الفل�سفي ولي�س ال�سيا�سي( .انظر :اجلاحظ وكتابه الر�سائل
ال�سيا�سية ،حتقيق علي أ�بو ملحم ،دار ومكتبة الهالل بريوت) .أ�ما ال�شاهد ا آلخر ،فهي
تلك التجربة الكبرية التي ح�صلت ألوروبا بعد ع�صور اال�ستبداد الكن�سي وال�سيا�سي،
فاحلروب ال�صليبية وال�صراعات الدينية أ
والثنية أ�نهكت تلك املجتمعات قرون ًا طويلة،
جعلها تتجه نحو ع�صر العقالنية املح�ضة والتي خفّفت بعد زمن من اال�ستقرار غلواء
التع�صب الديني والت�شنج العن�صري ،فاالطروحات الفل�سفية للوك وبيكون ورو�سو
وفولتري وهيغل وديكارت وكانط وغريهم غالبت �إىل حدٍ ما �سطوة الكني�سة نحو تربيرات
احلروب املقد�سة و�شرعنة اال�ستبداد ال�سيا�سي� ،صحيح أ�ن املجتمع أالوروبي عانى من
عودة التثوير لعقله خالل احلروب العاملية ،ولكن جاء ما يقابلها من وحدة متكاملة لتلك
الدول طوت �صفحة التنازع أالثني والعن�صري نحو االحتاد أالوروبي على رغم قرب
أالحداث الدموية و�شهود جيل واحد على تلك املتغريات الكبرية.
هذا امل�شروع املقرتح أ�و وجهة النظر للحالة الطائفية يف عاملنا ا إل�سالمي ،ميكن أ�ن
نتجاوز �آثارها الوخيمة وال تكون مربر ًا أ�و معرب ًا الخرتاقات دولية أ�و م�شاريع ا�ستعمارية
مقبلة ،بتعميق الطرح العقالين ولي�س العلماين يف أ�دبيات تلك الطوائف واعتماد املنهج
النقدي املنطقي يف قراءة الواقع والتعامل مع أالحداث التاريخية واحلالية ،وهذا اخليار
يقلب �آلية التعامل مع تلك الطوائف نحو امليدان الفكري العقالين بد ًال من ال�سيا�سي
والثوري؛ بل ويعمق االنتماء الفكري للطائفة وينقّي معتقداتها من اخلرافة أ
وال�ساطري
والت�سيي�س املتعمد للمذهب .ويكون مربر ًا للعمل امل�شرتك يف ق�ضايا التنمية وم�سالك
النه�ضة .و أ�ت�ساءل يف اخلتام :هل تلك التجربة لو ح�صلت وتبناها بع�ض عقالء الطائفية
املعا�صرة؛ قادر ًة على املحافظة على التعاي�ش بني تلك املجتمعات وحتويل التعددية �إىل
مرف أ� �آمان من تقلبات ال�سيا�سة وهياجها نحو االنتقام أ�و اال�ستقالل؟ ،وهل ن�ستطيع أ�ن
نعي�ش يف جزيرة واحدة بد ًال من الفو�ضى اجلغرافية والتوظيف ال�سلبي ملعتقدات الروح
املطمئنة؟ .أ��سئلة قد تبحث عن �إجابة تختزل قرون ًا من الت�شتت وال�ضعف.
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االندماج الوطني
مند بداية القرن املا�ضي وحركة ال�شعوب يف بلدان �آ�سيا و�إفريقيا وحتى يومنا هذا وهي يف �سعي
حثيث لتكوين دولها الوطنية امل�ستقلة والقادرة على تلبية طموحها و�إزالة �آثار التخلف بو�ضع
بلدانها على م�سار التقدم االجتماعي والنمو القت�صادي واحل�ضاري ب�شكل عام.
هذا ال�سعي يواجهه دائم ًا �صعوبات متنوعة أ�همها و أ��سا�سها أالول هو وجود وحدة وطنية متما�سكة
يعتمد عليها  ،وحدة وطنية حقيقة ال تنهار كبيوت الرمل أ�مام هبوب أ�ي ريح أ�و �سقوط مطر..
ويف بالدنا ومند قيام اململكة العربية ال�سعودية كدولة مركزية يف العقد الثالث من القرن
املن�صرم كبديل للو�ضع الالمركزي ال�سائد �آنذاك يف اجلزيرة العربية واملت�سم بالت�شرذم
واملناطقي  ،و احلراك من أ�جل اندماج اجلميع يف وحدة وطنية متما�سكة و م�ستمرة ميثل نهجا
و طموح ًا للقوى الراغبة يف ر ؤ�ية هذا البلد الكرمي وطن ًا للجميع ..فيه الوحدة الوطنية �ضاربة
جذورها يف أ�عماق أ�ر�ضة ال يهزها ريح وال يهدها مطر ...
فما هي الوحدة الوطنية ؟.
أ�نها عملية تاريخية تن� أش� وتتطور وتتبلور لت�صبح واقع ًا ملمو�س ًا وبالتايل هي لي�ست فر�ض ًا أ�و أ�مرا
ملمو�س ًا يتم �إعداده وبنا ؤ�ه وينتهي أ�و در�سا يف املدر�سة يحفظه الطالب وينتهي منه-
أ
الوحدة الوطنية كلمتان ولكنهما حتمالن م�ضامني كثرية الوحدة هنا تعني جتميع ال�شياء
كل واحد يتكون من أ�جزاء الكل .ولكن هذه الوحدة ال
املتفرقة يف كيان واحد أ�و �إطار واحد ويف ٍ
تعني �إلغاء ا آلخر � ،آي اجلزء بل حتافظ عليه.
أ�ما الوطنية وهو حب الوطن وا إلقرار باالنت�ساب �إليه ،فهو �شعور عاطفي ين� أش� من ا�شرتاك
أالفراد يف اللغة أ
والر�ض واحلياة االقت�صادية والعي�ش لفرتة تاريخية .
الوحدة الوطنية مفهوم تعددت تعار يفه ومقوماته واختلفت على مر الع�صور..فتعريف الوطنية
يف القرون الو�سطى لي�س بالتعريف الذي ت ْكون بعد الثورة الفرن�سية و�شيوع مفاهيم احلرية
والعدل وامل�ساواة...ولو بحثنا يف الكثري من هذه التعاريف لوجدنا أ�ن فيها قوا�سم م�شرتكة تتفق
عليها وجتعل من هذه التعاريف عملية دينماكية متجددة وم�ستمرة يف احلياة..
�إال �إن هناك أ��س�س لهذه الوحدة الوطنية يف ع�صرنا الراهن منها :
 -1أ�نه ال وطنية بدون أ�ن�س أ�ن أ�ي �إن أال�سا�سي يف الوحدة الوطنية هو ا إلن�سان الذي يعي�ش
يف هذا الوطن ومن خالل عمله ون�شاطه تن�شاء الوحدة الوطنية لذا فاحرتام ا إلن�سان و�إعطاءه
حقوقه هو جزء من الوطنية املعا�صرة .فالوطن الذي ينتهك حقوق ا إلن�سان يغدو بعيدا عن
الوحدة الوطنية � ،إن مل يكن غريبا عنها .
 -2أ�ن الوحدة الوطنية هي �إرادة  ،و�إرادة حره لهذا ا إلن�سان الذي يحيا يف هذا الوطن
 ،أ
ولنها أ�رادة حره ،ف�إنها تخلق أ�ي�ضا م� ؤس�ولية م�شرتكة بني مكونات املجتمع ..أ�ي أ�ن امل�سئولية
أ
ً
هنا لي�ست حكرا على احد  ،بل ي�شرتك فيها اجلميع �فرادا وجماعات عن قناعة حرة و�إرادة
طوعية .
 -3ال�سيادة  :واعني بذلك �سيادة ال�شعب بحيث �إن احلكم ي أ�تي من ال�شعب الذي ين�شئ
ال�سلطة العامة التي يقبل بها جميع أ�فراد ال�شعب  ..ومن جديد وفق ًا إلراداتهم احلرة.
4ـ امل�ساواة  :أ�ي أ�ن جميع أ�فراد ال�شعب مت�ساويني أ�مام هذه ال�سلطة العامة و أ�دواتها كالقانون
والنظام  ..دون النظر اىل االختالف يف العقائد واملذاهب الدينية.
وهناك أ��س�س أ�خرى تقل أ�هميتها أ�و تزيد يف هذا التكوين كوجود الهدف امل�شرتك الذي ي�سعى
اجلميع لبلوغه ويخدمهم جميع ًا ..كالتوحد لتحرير ار�ض الوطن من احتالل خارجي أ�و ما
�شابه ذلك.
أ
أ
أ
وعلى هذا ال�سا�س مل يعد تعريف الوحدة الوطنية كما ر�ى ميكا فيلي �نها " ارتقاء احلاكم
يف الدولة اىل درجة القدا�سة ،ألنه حمور الوحدة الوطنية يف الدولة ،و�إذعان املحكومني لهذا
احلاكم وخ�شيته  ،من �ضرورات الوحدة الوطنية " أ�و كما يف ر أ�ي الفقيه أ�بو حامد الغزايل
ب أ�ن الوحدة الوطنية تتحقق من خالل احلاكم (ا إلمام ) ألنه هو أ��سا�س وحدة أالمة وانه حمور
اتفاق ا إلرادات املتناق�ضة وال�شهوات املتباينة من خالل جمعه لها يف ر أ�ي واحد "  - ،مل تعد ـ
تعريفات منا�سبة للمرحلة التاريخية التي متر بها ا إلن�سانية يف وقتنا الراهن .
و أ�عتقد �إن االجتاه أ�و التف�سري الذي يجعل من الوالء الوطني هو والء للنظام ال�سيا�سي القائم
يف بلد ما  ،أ�مر ينق�صه الكثري من ال�صواب .فالنظام ال�سيا�سي نظام جديل وقابل للتغري
والتغري  ،بينما الوطن يبقى هو نف�سه الوطن ال يتغري أ�و يغري جراء �آي حتول أ�و تغري يف النظام
ال�سيا�سي.

زكي أ�بوال�سعود
وهذا ما يجعل البع�ض يقول بان جدلية النظام ال�سيا�سي
املعا�صر تفر�ض بال�ضرورة وجود معار�ضة �سيا�سية
لهذا النظام  ،حيث أ�نه ومن خالل ذلك يتم البحث
وبا�ستمرار عن ما هو ال�صالح أ
والف�ضل للوطن لدفعه
نحو مزيد من التقدم والنمو ،ولي�س كما يحاول البع�ض �إظهاره من أ�ن التعددية تخلق الفرقة
و�إنها خطر على الوحدة الوطنية.
كيف ميكن حت�صني الوحدة الوطنية؟
كما ذكرت ..الوحدة الوطنية لي�ست عملية ميكانيكية أ�و هند�سية تتم يف مرحلة زمنية معينه .بل
هي عملية تاريخية تتداخل فيها العديد من اخلطوات واالجتاهات التي ت�سهم جميعها يف تكوين
هذا العملية التاريخية .ومنها :
الرادة ال�سيا�سية :أ�ن الوحدة الوطنية ال تتم دون �إرادة �سيا�سية من قبل القيادة
 -1إ
ال�سيا�سية للوطن  ،أ�ي يجب أ�ن يكون من يقود النظام ال�سيا�سي م ؤ�من ًا ومقتنع ًا ب أ�همية الوحدة
الوطنية و جاد ًا يف بلوغ ذلك..
 -2حماربة التمييز :ت أ�كيد هذه ا إلرادة و وجت�سيدها و حت�صينها قانوني ًا وت�شريعي ًا و�سيا�سياً
وثقافي ًا واعتبار امل�سا�س بها امر أ� يف غاية اخلطورة ..ومن هذا ينبثق أ�ن التمييز �ضد أ�ي من
مكونات هذه الوحدة و ب أ�ي �شكل و�ضد أ� ٍي كان يعترب جرمية يعاقب عليها القانون بن�ص �صريح
ووا�ضح ،وحازم.
والتمييز ح�سب القانون الدويل " هو �شعور جمموعة معينة أ�و فرد بعدم قدرتهم أ�و قدرته على
احل�صول على حقوقه من خالل القنوات القانونية أ�و الر�سمية التي من املفرت�ض بها حمايته".
-3الف�صل بني ال�سلطات الثالث :ف�صل ال�سلطات الثالث عن بع�ضها البع�ض مبوجب ن�ص
وا�ضح يف امل�صدر أال�سا�سي لت�شريع البالد  ،و�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء أ
والجهزة التابعة له ،
مبا يف ذلك االدعاء العام  ،عن �آي تدخل من ال�سلطة التنفيذية .مما يجعل ال�سلطة الق�ضائية
م�ستقلة ا�ستقالال حقيقيا  ،وبالتايل قبول اجلميع بها واحرتامهم للقانون لقناعتهم ب أ�نهم
جميع ًا مت�ساويني أ�مامه وال أ�ولويات أ�و مميزات ألحد دون ا آلخر ،مما يخلق عالقة بني الفرد
ب�صفته ع�ضوا يف املجتمع وبني احلرية املو�ضوعية التي يج�سدها القانون  ،ولكن غياب هذه
ين�شىء أال�سا�س ملخالفة القانون الذي يراه البع�ض غري من�صف أ�و عادل ..وبالتايل عدم
العالقة ْ
احرتامه وطاعته .والقبول ب�إحكامه ..وهو ما يخلق بنية معاك�سة للوحدة الوطنية.
-4م ؤ��س�سات املجتمع املدين:وجود م ؤ��س�سات املجتمع املدين مبفهومه ًا املعا�صر  ،والتي
تت أ��س�س على مبادئ يتفق عليها أ�ع�ضا ؤ�ها طوع ُا ووفق ًا إلرادتهم احلرة ودون و�صاية من أ�حد،
وال تقت�صر ع�ضويتها على أ��س�س طائفيه أ�و اثنيه أ�و قبلية ..
أ
أ�ن م ؤ��س�سات املجتمع املدين تعترب فع ًال بوتقة فاعله الن�صهار �فراد املجتمع يف تنظيم مدين له
أ�هدافه الوطنية العامة التي تخدم املجتمع ومن ثم الوطن.
-5االنت�ساب اىل القوات امل�سلحة :يعترب اجلي�ش أ�و القوات امل�سلحة ب�شكل عام من مقومات
الوحدة الوطنية .فاملهام أال�سا�سية املناط بها تنفيذها هي حماية الوطن من �آي عدوان
خارجي .ومن هنا ف�إن ال�سماح جلميع أ�بناء الوطن دون ا�ستثناء بالعمل أ�و اخلدمة فيها دون أ�ي
متييز أ�و عن�صريه أ�و ا�ستبعاد �آي فئة ل�سبب ديني أ�و اثني أ�و قبلي ي�ضفي عليه اللبا�س الوطني
احلق ويجعله أ�ي�ضا مكان ًا الن�صهار اجلميع يف جهاز وطني بال�صميم  ،يتم فيه العمل وفق ًا أل�س�س
مهنية بحته مثل الكفاءة والتفاين واملقدرة.
ختام ًا أ�ن الوحدة الوطنية ال ميكن أ�ن تبنى يف ظل غياب  -:امل�ساواة بني أ�بناء البلد الواحد-
والقبول بالتعددية  -وا إلقرار بحقوق أالقليات  .وال ميكنها أ�ن تن�شاء �إال من خالل دولة املواطنة..
�آي دولة القانون و الذي م�صدره د�ستور الدولة املتفق عليه من قبل اجلميع أ�و أالغلبية..
حماربة التميز فع ًال وواقع ًا و�إزالة �آي أ�عمال عقابية جماعية �ضد �آي أ�قلية أ�و فئة ما  ،جراء قيام
فرد أ�و جمموعة أ�فراد من هذه أالقلية  ،بتبني موقف خمالفا ل�سيا�سة احلكومة القائمة ،أ�و
جراء خالفات �سيا�سية خارجية بني حكومات  ،و ال دخل لهذه أالقلية يف هذا اخلالف.
ختاما  ......من حق الوطن أ�ن ي� أس�لنا ماذا قدمنا له ؟ وواجب علينا أ�ن جنزل العطاء له
ونبذل الت�ضحيات لكي يكون عزيزا قويا متقدما وجديرا بالعي�ش فيه.
أ
الوالء الوطني يكرب وينمو يف أ�جواء احلرية ويتوطد بامل�ساواة والفر�ص العادلة �مام اجلميع
واحرتام حقوق ا إلن�سان .والعك�س �صحيح.

الندماج الوطني
إ
فوزية العيوين

عقل الباهلي

الندماج الوطني
إ
العنوان يوحي بتحفيز ا إلندماج الوطني وك أ�ن الوطن يعاين من الفرقة والت�شظي وهذا
واحلمد هلل غري موجود  .ما هو موجود �شيئ من الندوب فى وجه الوطن �إن بادرنا
بالت�شخي�ص و أ�خرتنا العالج الناجح �إندملت تلك الندوب وزاد وجه الوطن ت أ�لق ًا و�إ�شراقا
و�إن أ�هملنا تلك الندوب أ�و �إخرتنا عالجات الرقيه والكي ف�إن تلك الندوب �سيزيد �إلتهابها
و�سيكون عالجها أ��صعب و�آثمارها بطيئة الزوال .
ما هى م�سميات هذه الندوب على وجه الوطن اجلميل :
�إنها الطائفية و املناطقية والعن�صرية .
بال �شك أ�ن هذه املكونات موجودة فى كل املجتمعات ا إلن�سانية ومب�سميات خمتلفة  .تظهر
وقت احلروب أ
والزمات والكوارث وتختفي وقت ال�سالم وتوجه املجتمعات نحو ا إلعرتاف
أ
والنطواء حتت �سيادة الدولة املركزية  .ولكن ن� أس�ل عن أ�ى دولة تتحول فيها هذه الظواهر
أ
أ
�إىل فلكلور �شعبي �و يرتاجع هذا النهج وتتحول هذه الظواهر �إىل مكونات ��سا�سية يف بنية
املجتمع .
أ
فى اعتقادي اجلازم �نه كلما حتققت م�صالح النا�س بدون متييز كلما التفوا ب�شكل جمعي
حول م�شروع الدولة املركزية وكلما بد أ�ت بوادر التمييز بني النا�س كلما تظلل النا�س مبا
يحقق لهم أالمن ورمبا يكون �إعتقادهم خاطئا ،لكن هذا هو اخليار املتاح  .للتدليل على
هذا املعنى ننظر �إىل املجتمعات الغربية واملجتمعات أالخرى ..هل ر أ�يتم أ�ي مواطن أ�مريكي
أ�و بريطاين أ�و �سويدي يهاجر �إىل م�صر أ�و ال�سعودية ؟ لكن باملقابل �شاهدو كيف أ�ن ا إلن�سان
العربي مبجرد أ�خذ اجلواز أالمريكي أ�و الربيطاين ينتقل فج أ�ة �إىل القتال فى أ�فغان�ستان أ�و
أ�ي منطقة �صراع تتواجد فيها قوات بلده اجلديد .
ت أ�ملوا أ��شخا�صنا حينما نكون فى الغرب نتعامل بكل التزام مع النظام بل أ�حيانا مببالغة
لكن حينما نعود �إىل بلداننا نبحث عن كل العكازات لقفز كل احلواجز النظامية لتحقيق
م�صاحلنا  .لن ي�ستطيع أ�حد �إقناعك بالتزام النظام وهو ينجز أ�عماله و أ�عمال �شغاالته
بالتلفون .
الوطن يا �ساده حقوق للمواطن وواجبات عليه للوطن واملواطنني  .وطن ال مينحك كل
حقوقك �ستنظر له كمجموعة مغامن بقدر ما حت�صل على أ�كرب كمية من هذه املغامن وب أ�ي
طريق �ستكون فى نظر نف�سك مواطنا �صاحلا أ�و "عبد اجلليل"  .أ�ن تتميز بجهدك وقدراتك
هذا هو الوطن املثايل  .أ�ن يكون أ�ول ا�سمك أ�و �آخره أ�و و�سطه أ�و مكان ميالدك على الرغم
أ�ن النا�س بد أ�وا بالتالعب فى م� أس�لة مكان امليالد خوفا من التطهري العرقي أ�و رغبة فى أ�ن
ت�شعر ا آلخرين أ�نك ل�ست من تلك املنطقة أ�و أ�ن أ��سمك من عائالت احلظوه .
أ�قول أ�ن تكون كل هذه أال�شياء هى طريقك للتميز فى الوطن فهذا لي�س وطنا و�إمنا مكان
�إقامة متى ما توفر مكان أ�ف�ضل ف�إنك �سرتحل !
وطننا يا �سادة فيه خري كثري وقياده ممثلة بامللك عبد اهلل حفظه اهلل أ�عتقد أ�ن ب�إمكاننا
بناء وطن جميل ن�ستحقه  .لكن علينا اختيار عالجات القرن الـ  21مثل امل�شاركة ال�شعبية
فى القرار ال�سيا�سي وت أ��سي�س دولة القانون واحرتام حقوق ا إلن�سان  .بدون هذه العالجات
لن جند وطنا رائعا كما ن�شتهي  .وال�سالم

العنوان يوحي بتحفيز ا إلندماج الوطني وك أ�ن الوطن يعاين من الفرقة
والت�شظي وهذا واحلمد هلل غري موجود  .ماهو موجود �شيئ من الندوب
فى وجه الوطن �إن بادرنا بالت�شخي�ص و أ�خرتنا العالج الناجح �إندملت تلك
الندوب وزاد وجه الوطن ت أ�لق ًا و أ��شراق ًا و�إن أ�هملنا تلك الندوب أ�و �إخرتنا
عالجات الرقيه والكي ف�إن تلك الندوب �سيزيد �إلتهابها و�سيكون عالجها
ا�صعب و�آثمارها بطيئة الزوال .
ما هى م�سميات هذه الندوب على وجه الوطن اجلميل  .الطائفية و املناطقية
والعن�صرية.
بال �شك أ�ن هذه املكونات موجودة فى كل املجتمعات ا إلن�سانية ومب�سميات
خمتلفة  .تظهر وقت احلروب أ
والزامات والكوارث وتختفي وقت ال�سالم
وتوجه املجتمعات نحو ا إلعرتاف أ
والنطواء حتت �سيادة الدولة املركزية
 .ولكن ن�سئل عن أ�ى دولة تتحول فيها هذه الظواهر اىل فلكلور �شعبي أ�و
يرتاجع هذا النهج وتتحول هذه الظواهر اىل مكونات أ��سا�سية يف بنية
املجتمع .
أ
فى �إعتقادي اجلازم �نه كلما حتققت م�صالح النا�س بدون متييز كلما �إلتفو
ب�شكل جمعي حول م�شروع الدولة املركزية وكلما بد أ�ت بوادر التمييز بني
النا�س كلما تظلل النا�س مبا يحقق لهم أالمن ورمبا يكون �إعتقادهم خاطئ
لكن هذا هو اخليار املتاح  .للتدليل على هذا املعنى ننظر اىل املجتمعات
الغربية واملجتمعات أالخرى هل ر أ�يتم مواطن أ�مريكي أ�و بريطاين أ�و �سويدي
يهاجر اىل م�صر أ�و ال�سعودية ؟ لكن باملقابل �شاهدو كيف أ�ن ا إلن�سان العربي
مبجرد أ�خذ اجلواز أالمريكي أ�و الربيطاين ينتقل فج أ�ة اىل القتال فى
أ�فغان�ستان أ�و أ�ي منطقة �صراع تتواجد فيها قوات بلده اجلديد .
ت أ�ملو أ��شخا�صنا حينما نكون فى الغرب نتعامل بكل �إلتزام مع النظام بل
أ�حيانا مببالغة لكن حينما نعود اىل بلداننا نبحث عن كل العكازات لقفز كل
احلواجز النظامية لتحقيق م�صاحلنا  .لن ي�ستطيع أ�حد �إقناعك ب�إلتزام
النظام وهو ينجز أ�عماله و أ�عمال �شغاالته بالتلفون .
الوطن يا �ساده حقوق للمواطن وواجبات عليه للوطن واملواطنني  .وطن ال
مينحك كل حقوقك �ستنظر له كمجموعة مغامن بقدر ما حت�صل على أ�كرب
كمية من هذه املغامن وباي طريق �ستكون فى نظر نف�سك مواطن �صالح أ�و
عبد اجلليل  .أ�ن تتميز بجهدك وقدراتك هذا هو الوطن املثايل  .أ�ن يكون
أ�ول �إ�سمك أ�و �آخره أ�و و�سطه أ�و مكان ميالدك على الرغم أ�ن النا�س بد أ�و
بالتالعب فى م� أس�لة مكان امليالد خوفا من التطهري العرقي أ�و رغبة فى أ�ن
ت�شعر ا آلخرين أ�نك ل�ست من تلك املنطقة أ�و أ�ن أ��سمك من عائالت احلظوه
.
أ
أ
أ�قول �ن تكون كل هذه ال�شياء هى طريقك للتميز فى الوطن فهذا لي�س وطن
و�إمنا مكان �إقامة متى ما توفر مكان أ�ف�ضل ف�إنك �سرتحل ! وطننا يا�سادة
فيه خري كثري وقياده ممثلة بامللك عبد اهلل حفظه اهلل أ�عتقد أ�ن ب�إمكاننا
بناء وطن جميل ن�ستحقه  .لكن علينا �إختيار عالجات القرن الـ  21مثل
امل�شاركة ال�شعبية فى القرار ال�سيا�سي وت أ��سي�س دولة القانون و�إحرتام حقوق
ا إلن�سان  .بدون هذه العالجات لن جند وطن رائع كما ن�شتهي  .وال�سالم
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وطنيون حتى النخاع ولكن ...

بادر منتدى حوار احل�ضارات بالقطيف والذي يرعاه ال�سيد ف ؤ�اد ن�صر اهلل
بعقد لقاء حول "االندماج الوطني"  ،طرز فيه �سماء القطيف بنجوم مزهرة
اخلط  -العدد الرابع
من كوكبة فكرية �ضمت الكثري من رجال الفكر أ
رجب  1432 -هـ
والدب من
يونيو  2011 -م
�شخ�صيات دينية ومثقفني وباحثني وحقوقيني  ،من مناطق خمتلفة من الوطن
 ،ومن تيارات فكرية و�سيا�سية متنوعة� .شعرنا فيها بدفء القلوب وب�صدق
املواطنة  ،وجتلى فيها االندماج الوطني بو�ضوح مكلل باالحرتام والقبول
والتقدير للتن ّوع الرثي لثقافات وطننا احلبيب و أ�ي�ضا برزت فيه ال�شفافية
واالنفتاح ب�شكل الفت .
بقلم
ال �شك أ�ننا اليوم أ�حوج ما نكون �إىل ال ُلحمة واالندماج الوطني  ،نظرا ملا تثريه
ندى عبد اجلليل الزهريي أالحداث من �إ�شكاليات وحتديات مرتبطة ارتباطا وثيق ًا بالوحدة الوطنية
ومدى ر�سوخها يف وجدان ال�شعوب  ،وال �شيء أ��شد خطر ًا وفتك ًا على ال ُلحمة
الوطنية من املمار�سات الطائفية واملذهبية والتخوين وبث الكراهية بني أ�بناء
موغ ًال يف
الوطن الواحد  ،التي بدت تطفوا على ال�سطح من جديد وتدق �إ�سفين ًا ِ
ج�سد البناء الوطني  ،وتدخلنا يف أ�تون ال�صراع الذي ال ُيعرف مداه وال حدوده
وتوغل يف تقطيع وتفتيت أ�و�صال الوطن برمته .
بكل خماطره وعذاباته  ،بل ِ
ولعلنا جميعا ال يفوتنا ما �آل �إليه أ�مر العراق الذي ْ
توغل فيه اال�ستبداد عقود
عديدة  ،فبات ال يعرف اال�ستقرار وال الهدوء نتيجة ممار�سة الظلم والقهر
والقمع من أ�جل تر�سيخ مفهوم �ضيق للوحدة مما جعله مهدد ًا يف وحدته
وتالحمه الوطني  ،وها هو اليوم يدفع ثمن تلك ال�سيا�سة القمعية ال�شوفينية
با�سم القومية املزيفة واجلائرة التي مار�ست كل أ��صناف ا إلق�صاء والقمع
�ضد تعددية جمتمعها بد ًال من احرتام و�صيانة كيانه والتعامل بر ؤ�ى خمتلفة
التعبريات واملكونات ؛ مبنية على احلوار والتفاهم  ،و�سحق التهمي�ش  ،وتعزيز
امل�شرتكات ما بينهم  ،و�إنهاء كل العوامل التي تدعم البغ�ضاء والكراهية من
ثقافة مفردات أ�و �إعالم أ�و دين .
العاقل من أ�تعظ بغريه و أ�درك خماطر �ضرب الوحدة الوطنية واالجتماعية
وتفهم مدى أ�هميتهما و�ضروراتهما وجعل لهما أالولوية يف تعزيزهما وحمايتهما
وهيئ لهما التدابري وا آلليات الناجعة للدفع بهما �إىل عجلة احل�ضارة ال�سيا�سة
واالجتماعية التي طاملا �سعينا �إىل مواكبتها وال�صمود والعزم من أ�جل أ�ن نبد أ�
عهدا جديدا ينفي �سنني الفجوة واالنف�صال بني املواطنة وال�سلطة .
ال أ�ظن أ�ن هناك عاق ًال واحد ًا يقف �ضد م�شروع جتديد الوحدة الداخلية
والوطنية يف ظل حتوالت مت�سارعة وتطورات تتعاظم على اجلميع وتفر�ض
التجديد الذي نريده أ�ن يتما�شى وواقعنا  ،وخ�صو�صياتنا الثقافية واملجتمعية
بطريقة ح�ضارية ملواجهة كل التحديات وال�صعاب وتداعياتها اخلطرية
وجمابهة أالحداث التي تع�صف باملنطقة التي ت�ستهدف وحدتنا وا�ستقرارنا
الداخلي وتقودنا �إىل مناطق وجماالت جمهولة .
�إن االندماج الوطني ال ميكن أ�ن يتناغم وين�سجم �إال يف ظل وعي جمتمعي
�شامل احلوار ،والتبادل املعريف  ،وامل�شاركة ال�سيا�سية  ،واحرتام الر أ�ي والر أ�ي

ا آلخر ، ،وتعزيز الثقة  ،و�صرف هاج�س التخوين والتغييب والقمع  ،وقادر أ�ي�ضا
يف امل�شاركة يف �صناعة أ�ر�ضية �صلبة  ،ت�ضم مكونات املجتمع والوطن  ،لبناء
واقعهم وم�ستقبلهم و�إف�ساح املجال القانوين لكل املكونات للتعبري عن ذاتها
 ،وثقافاتها  ،وتطلعاتها على وجه العموم  ،أ�ي ب�إيجاز �سلوك ُ�سبل احلرية ،
الدميقراطية  ،وحقوق ا إلن�سان لتحقيق املكا�سب  ،و�صيانة االجنازات.
لقد انعقدت الكثري من الفاعليات أ
والن�شطة ب� أش�ن ن�شر ثقافة الوحدة الوطنية
واالندماج الوطني  ،و�صدر العديد من كتب ومطبوعات و تكونت م ؤ��س�سات
و�شبكات لهذا الغر�ض لكنه واقع ّا ؛ ما تزال تف�صلنا ه ّوة �سحيقة على
ال�صعيد الفكري والعملي عن قيم الت�سامح ا إلن�ساين  ،أالمر الذي يحتاج �إىل
مراجعات ونقد ذاتي ،ال�سيما من جانب النخب الفكرية وال�سيا�سية احلاكمة
وغري احلاكمة ،ملقاربة فكرة املواطنة الفاعلة والتعاطي معها ايجابي ًا ،على
كل أال ُ�صعدة أالخالقية واالجتماعية حتى ال حتدث كوارث مواطنية جديدة
على غرار لبنان والعراق والبحرين  ،حيث يعزو ذلك يف اعتقادي ب أ�ن عاملنا
العربي ال زال الت�سامح غري مقبول لدى أ�و�ساط وا�سعة ممن ي ؤ�يدون االجتاهات
ا إلق�صائية وا إللغائية اال�سالموية باعتباره نبت ًا �شيطاني ًا أ�و فكر ًا م�ستورد ًا،
ال�سيما بعد خلطه بالنزعات التغريبية اال�ستتباعية التي ت�ستهدف فر�ض
الهيمنة و�إمالء ا إلرادة .
يف الوقت الذي يحاولون فيه متجيد املا�ضي بهدف الهروب من احلا�ضر ،الذي
يزخر بالت أ�ثيم والتحرمي والتجرمي �ضد ا آلخر املختلف  ،بادعاء أالف�ضلية
ون�سبها �إىل أ�نف�سهم ونفي ا إليجابيات عن �سواهم  ،لذلك نحتاج �إىل حراك
�إن�ساين خللق بيئة ملفهوم الوحدة الوطنية واالندماج الوطني وت أ��صيل تاريخي ؛
بهدف جعله راهن ًا وقائم ًا وم�ستمر ًا.
يف اخلتام ال نن�سى �إننا جميعا م�سئولون أ�مام اهلل والوطن بتخاذلنا وتباط ؤ�نا
حيال جتديد م�شروع الوحدة الوطنية وغ�ض الب�صر عن مدى خطورة تفاقم
امل�شكالت والتحديات التي �ستجر املجتمع �إىل ويالت مراحل �صعبة و�شائكة
قادمة ؛ فيما لو مل نحدد نقطة االنطالق والبداية .
وال�شكر كل ال�شكر والعرفان أ
لل�ستاذ ف ؤ�اد ن�صر اهلل على خلقه بيئة وطنية
راقية من خالل منتداه امليمون الذي يتم فيه تداول كل ما يخدم الوطن
واملواطن ويعزز من لحُ مته ويرتقي به من خالل ن�شر وت أ��صيل ق ّيم الت�سامح
كمنظور �إن�ساين و أ�خالقي ،
وال�شكر مو�صول �إىل �ضيوفه الكرام اللذين بذلوا جهدهم يف تو�ضيح مبادئ
الت�سامح  ،و�سيادة روح احلق يف االختالف  ،و �إعادة التفكري يف املوروث الثقايف
 ،و�إعادة بناء العالقة ا إلن�سانية بني أ�فراد املجتمع  ،التي هي م� ؤس�ولية جماعية
وفردية يف �آن .
وال�شكر أ�ي�ضا لكل من �ساهم و�شارك يف جناح هذه أالم�سية الرائعة من خمتلف
ال�شرائح الرجالية والن�سائية .

ال�شاعر:حممد ر�ضي ال�شما�سي
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خواطر دافئة
م��������اذا أ�ق���������ول �إذا ف ؤ
����������اد دعاين
م������اذا أ�ق�������ول ويف ال���ل�������س���ان جلاجة
أ�ق������������ول ف����ي����ه م����ث����ق����ف وك�����ف�����ى به
وايل احل���������ض����ارة داع�����ي����� ًا بجواره
أ�و م������ات������رون امل����ن����ت����دى مت أ�لق ًا
ي����زه����و مب�����ا رف������ت ع���ل���ي���ه طيوفهم
ن�سجت ق��ط��وف امل��ج��د و���ش��ي ح�ضارة
ودن�������ت مل���ن���زل���ك ال���رح���ي���ب �سحابة
ه������ذا رب���ي���ع���ك ي������اف ؤ
�������اد ف���ع�������ش به
أ
ب��ال��ف��ك��ر م����ن ع���ل���م وم�����ن �دب ومن
أ�ي���ق���ظ���ت م����ن ل���غ���ة ال���ب���ي���ان لبابها
ون���������ص����رت ن���������ص����راهلل ك����ل ف�ضيلة
ات����ع����ي����د ل����ل����ت����اري����خ �����س����وق عكاظه
أ�ت����ع����ي����د ل���ل���ب���ل���د ال���ق���ط���ي���ف نديه
���س��ال��ت ع��ل��ى ���س��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل حالوة
و���س��رت ع��ل��ى ال��ب��ح أ
��رالج��اج ف�صاغها
وت����ل����ف����ت ال����ن����وت����ي ي����ره����ف �سمعه
ورن������ا �إىل أالف��������ق ال���ب���ع���ي���د فراعه
وه���ن���اك يف ال��ب��ع��د ال��ع��م��ي��ق �سميكة
وت�����غ�����ازل احل����ي����ت����ان ت����زع����م أ�ن��������ه :
و�إذا ع���رو����س ال��ب��ح��ر راوده�����ا �صدى
ع����ذب أالج�������اج ل��ه��ا ف�����س��اغ �شرابها

وف ؤ
�����������اد ع����ن����دي ����ص���ف���وة االخوان
أ�ع��ي��ت ل���دى الف�صحى ف�صيح بياين
أ�ن ك�������ان ف���ي���ن���ا ل���ل���ث���ق���اف���ة باين
وق�����د ي����ق����ر أ� ال���ف���ح���وى م����ن العنوان
ب�������ش���ي���وخ���ه أالم�������ث�������ال وال�شبان
أ�ر أ�ي����������ت����������م ق�������زح������� ًا ب���ل���ا الوان
ف���غ���دا ل���ـ(ق���ب���وك )ك�����ل ق���ط���ف داين
وط����ف����اء ت��ه��ط��ل ب���ال���ن���دى العرفاين
م����ن خ��ي�ر م��اي��ع��ط��ي��ك عي�ش ًاهاين
ك������رم ال����ن����ج����ار وخ���ل���ق���ك االمياين
ف أ
������درت ح�سنيها بح�سن ب��ي��ان ()1
من���ي���ت �إىل ل���غ���ة ال���ن���ب���ي العدناين
أ�م �����س����وق داري���������ن وع����ط����ر غواين
م������اك������ان م������ن ن����غ����م وم��������ن احلان
ع�������س���ل���ي���ة أالط��������ي��������اب أ
والفنان
امل����ل���اح �����ش����ع����ر ًا أ�ع���������ذب أالوزان
جن�����وى ال���������ش����راع ب���غ���ف���وة ال�شط آ�ن
غ���زل ال�����ش��واط��ئ يف ���ص��وى اخللجان
(�شعرية ) ت��رع��ى ال��ه��وى وتعاين()2
����ص���ار ال����ه����وى ح���ت���ى ل�����دى احليتان
امل�����ج�����داف ب��ي�ن ع���رائ�������س وح�سان
ف�ت�رن���ح���ت ����س���ك���رى �إىل �سكران

أ�ف ؤ
��������اد ي������ادفء احل������وار ع��ل��ى املدى
ف���ل���ك���م ت�������ص���ول جم��������اورا وجماد ًال
م����ن أ�ن������ت ي���ام���ه���وى ال�����ف ؤ
������اد أ��صار
����س���ل���ف���ي أ�ن���������ت أ�ي���������اف ؤ
����������اد حمكك
أ�م أ�ن������ت م����ن ه�����ذا وذاك مزجت
�إين أ�راك م���زج���ت أ�����ش���ت���ات الر ؤ�ى
�������اد ب أ
و أ�ك����������اد أ������ش����ع����ر ي������اف ؤ
��������ن يف
ف�������وق ل���ت���م���ذه���ب ف����امل����وح����د واحد
أ�ي�������ن امل���ت���ذه���ب يف ث��ق��اف��ت��ن��ا التي
�إن�������ا ه���ن���ا ف������وق امل�����ذاه�����ب ن�ستقي
ون����ع����ان����ق امل�������س���ع���ى مب����ك����ة خ�شع ًا
وه���ن���اك يف وادي ال��ن��ب��ي ع��ل��ى النوى
و أ�������ش�����م يف ح������رم ال���ب���ق���ي���ع ترابه
ه�����ذي ب���ل���ادي م����ن �����ش����ذي معينها

ت���ب���ق���ى وي���ب���ق���ى دف����ئ����ك ا إلن�ساين
وم���������ص����ارع���� ًا ر أ�ي����������� ًا ب����������ر أ�ي ثاين
يف م���ع���ن���اك ب��ي��ن م���������وارد اخلالن
أ�م أ�ن������ت ����ص���اح���ب م��ن��ه��ج علماين
م���اق���د خ��ل��ت��ه ب���ال���ط���ي���ف م����ن أ�لوان
يف �����س����ل����ة ذه�����ب�����ي�����ة العيدان
ه�������ذا ال�����ن�����دي ت�������س���ام���ح أالديان
وامل���������س����ل����م����ون م������وح������دو ا إلميان
ج���������ازت ب آ
����������ل ال����ب����ي����ت والقر�آن
ب���ه���وى احل���ج���از ال��ع��ط��ر م���ن جنران
ب���رب���ي ال��ق��ط��ي��ف ����س���وان���ح الكثبان
م���ه���وى اجل����ن����ان وم�����رف أ
������ أالجفان
ك���ح���ل ال���ع���ي���ون وب���ل�������س���م أال�سوان
ف����ك����ر ت���������ش����ع م������واه������ب������ ًا ومعاين
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�شعر :
علي أ�حمد آ�ل خواهر  -اجل�ش

القطيف
أ�ن���������ه���������ا ل ؤ�ل ؤ�ة
أ�م
درة
أ�م ع������رو�������س ل���ب�������س���ت زينتها
أ�م ت������راه������ا ج����ن����ة ق������د وهبت
م����ا ؤ�ه����ا ال����رق����راق ي���ج���ري �سل�سال
أ�ي����ن����م����ا �����س����رت حت�����ادي�����ك الربى
يف حم�����ي�����اه�����ا ب������ري������ق �ساحر
وب�����ه�����ا أالط�������ي�������ار ت���������ش����دو طربا
ك������م ت����غ����ن����ى يف رب������اه������ا �شاعر
"�سائلوا ال��ع��ل��ي��اء "عن تاريخها
وه����ي " اخل����ط "التي ق���د �سطرت
م����وط����ن أالف�����������ذاذ أ�رب���������اب العال
م������ورد ال���ظ���م آ����ن �إن ����ش���ح ال�سقا
ك�����م أ�دي���������ب ع����ا�����ش يف أ�كنافها
وع�������ل�������ى ت�����رب�����ت�����ه�����ا ك��������م نبتت
ه������ي أ�م م���ك���م���ن ال����ع����ط����ف ويف
أ�ر�����ض����ع����ت ب����احل����ب يف أ�فيائها
دون��������ك احل����ا�����ض����ر م����������ر�آة هدى
م��ا���ض��ي " اخل���ط " ك���ذا حا�ضرها
ك�����م أ�ق�����ل�����ت أ�ر������ض�����ه�����ا م�����ن أ�مم
يف ق�������راه�������ا وع������ل������ى �شاطئها
وع������ل������ى أ�ط�������راف�������ه�������ا ك�������م أ�ثر
م���������اح���������واه ت�����رب�����ه�����ا يف حقب

ق���ذف ال��ب��ح��ر ب��ه��ا ���ص��وب الرمال؟!
وب������دت مت�����ش��ي ب��ت��ي��ه واخ���ت���ي���ال ؟!
ك�����ل ح�������س���ن وب�����ه�����اء وج�����م�����ال ؟!
ب���ي��ن أ�ح�����������ض�����ان م���������روج وظالل
ب����ح����ن����ان �إن مي���ي���ن���ا أ�و �شمال
ي��خ��ط��ف أالب���������ص����ار ح�����س��ن��ا ودالل
ك���ل���م���ا دغ����دغ����ه����ا غ�������ص���ن ومال
وع�����ن�����اه�����ا ذو ي���������راع يف مقال
�إن�������ه�������ا ن�����ب�����ع ع������ط������اء التزال
�����ص����ف����ح����ات ذات جم������د وجالل
و أ�ويل ال��ف�����ض��ل و�����س����ادات الرجال
وم�������داد ال���ف���ك���ر �إن ح�����ار اخليال
ي��رت��وي م��ن في�ضها ال��ع��ذب الزالل
دوح��������ة م������دت غ�������ص���ون���ا التطال
ح��ج��ره��ا ال����داف����ىء زخ����م م���ن نوال
خ��ي��ر م���ات���ر����ض���ع رب�������ات احلجال
ل����ع��ل�اه����ا وه��������و ذا خ���ي��ر مثال
ن��ي��ر ك����ال����ب����در يف زه�������و الليال
وح�������������ض������ارات ج����ن����وب����ا و�شمال
وب���������ص����ح����راه����ا �����س����ه����وال وتالل
وع����ل���ام��������ات ن�����������ش�����وء وارحتال
����ش���اه���د ي��غ��ن��ي��ك ع����ن أ�ي � ؤس�ال

االندماج
الوطني
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علي امل�ستنري

قانون مناه�ضة التمييز بجميع أ��شكاله خري للوطن ال بد منه
التمييز العن�صري بجميع ا�شكاله ظاهرة اجتماعية ،وثقافية يتم فيها تف�ضيل
ومتييز وا�ضح جلماعات أ�و أ�فراد �ضد جماعات أ�خرى على اعتبار انتمائهم �إىل
عرق ،جن�س ،قبيلة ,ديانة ،أ�و لون �آخر .وهو بذلك يرتكز على أ�فكار وعقائد
ومعتقدات تدعي وجود تفاوت بني أالعراق املختلفة وحتاول تطبيق �سيا�سة
اجتماعية تكر�س فوقية و�سيطرة العن�صر الذي يدعي أ�نه أال�سمى .ويقوم من
ميار�س هذه العن�صرية با�ستغالل كل ما ميكن� ،سيا�سيا واجتماعيا واقت�صاديا
وثقافيا مل�صلحته ,ويحدثنا التاريخ أ�ن الدول التي حافظت على وحدة بقائها
جمتمع
وا�ستمرت لقرون عديدة هي تلك الدول التي عملت تدريج ًّيا على بناء
ٍ
مدين عرب تذويب الفوارق االجتماعية والعرقية والدينية ,وامل�ساواة بني ال َّنا�س
يف املواطنة ،و�إلغاء كل أ��سباب الطبقية القبلية والعرقية واملذهبية وعواملها
ومظاهرها و أ��شكالها ،ودعم املجتمع بكل ما من � أش�نه تعزيز التكافل وحتقيق
العدل وامل�ساواة بني أ�فراد �شعبها خ�صو�صا فيما يتعلق باحلقوق العامة ,وذلك
ب�سن قوانني ت�ضمن تطبيق تلك احلقوق فيما يتعلق بروح االنتماء للوطن ,بغ�ض
النظر عن العرق أ�و أال�صل أ�و اللون أ�و أ�لطائفه أ�و املذهب.
ومن هذا املنطلق فقد �سارعت معظم الدول بالتوقيع على �إعالن أالمم
املتحدة للق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز العن�صري ,وقد كانت اململكة
العربية ال�سعودية من �ضمن الدول التي وقعت عليه� .إال �إن معظم هذه الدول
على الرغم من توقيعها على هذا ا إلعالن العاملي واجهت �إ�شكاالت يف تطبيقه
نتيجة لثقافات بع�ض �شعوبها التي ت ؤ�من بالطبقية ومتيز أالجنا�س الب�شرية
بع�ضها على بع�ض ومل ت�ستطيع هذه الدول حل هذه ا إل�شكالية �إال بن�شر ثقافة
مناه�ضه التمييز العن�صري بجميع �إ�شكاله وذلك بالتوعية يف خمتلف فئات
املجتمع وغر�س هذه املفاهيم يف أالجيال أ�لنا�شئه يف قطاع الرتبية والتعليم
و ب�سن القوانني ال�صارمة التي جترم مثل هذه أالفعال .واململكة كدوله عربيه
�إ�سالميه ذات جمتمع متجان�س ومت�شابه يف العادات والتقاليد ,ونظامها
املعلن ين�ص على ت�ساوي املواطنني يف احلقوق والواجبات �إال �إننا ال نزال
نلم�س ون�شاهد كمواطنني بع�ض الق�ضايا التي تندرج حتت التمييز ب أ��شكاله
املتعددة والتي ميار�سها البع�ض ,و تكون ذات ت أ�ثريا خطريا عندما تكون يف
احلقوق العامة وعدم �إعطاء فر�ص متكافئة جلميع املواطنني فما يتعلق ب�شغل
الوظيفة العامة ..وقد ثبت من خالل البحوث والدرا�سات أ�ن مكافحة التمييز
والق�ضاء عليه ال بد أ�ن يقرتن مببادرات �شعبيه من خالل �سماح الدوله بان�شاء

جمعيات مدنيه تهدف �إىل مكافحة جميع أ��شكال التمييز التي ين� أش� ب�سببها
�إثارة الكراهية واالنق�سام بني أ�بناء الوطن تكون عونا لها يف ن�شر التوعية
بني املواطنني منطلقه يف ذلك من النظام أال�سا�سي للحكم و�إالعالن العاملي
للق�ضاء على جميع �إ�شكال التمييز العن�صري الذي وقعت عليه اململكة و الذي
ي ؤ�كد على التمتع بحقوق املواطنة دون متييز ب�سبب العرق أ�و اللون أ�و أال�صل أ�و
اجلن�س أ�و املذهب أ�و الطائفة.
�إن ال�صور التي يعاين منها �ضحايا التمييز العن�صري وما يت�صل به من تع�صب
معروفة متاما من ا إلق�صاء والتهمي�ش ,الذي عانت منه بع�ض الدول وال
تزال تعاين وذلك ألن التمييز ي أ�خذ أ��شكاال متعددة مبا�شره وغري مبا�شره
بحيث ي�صعب التعرف عليها نتيجة لتحوط من ميار�سه يف جمال القطاع
العام ويلزم �إثبات وقوعه على املتلقي بو�سائل احرتافيه قد التكون متوفرة �إال
جلهات متخ�ص�صة يف اكت�شافه والق�ضاء عليه  .خ�صو�صا أ�ننا نالحظ أ�ن لدى
البع�ض حتيز لقبيلته أ�و �إقليمه ي�صل �إىل حد تهمي�ش ا آلخر ،مع أ�ن ديننا يبغ�ض
الع�صبية القبلية وي ؤ�كد أ�ن قيمة ا إلن�سان يف عمله ,ونحن بالطبع ندرك أ�نه
الميكن أ�ن يتحول جمتمعنا بني يوم وليلة �إىل جمتمع ال يح�صر التقييم للقبيلة
أ�و اللون أ�واالقليم او املذهب ولكن التزام م ؤ��س�سات املجتمع الر�سمية أ
والهلية
مبناه�ضة التمييز ي�ساعد يف الق�ضاء عليه .ولقد توج ر�سول اهلل ذلك يف خطبة
حجة الوداع مناه�ضته للتمييز والعن�صرية حيث قال ( :أ�يها النا�س� :إن اهلل قد
أ�ذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعاظمها با آلباء ..كلكم آلدم و�آدم من تراب ..لي�س
لعربي ف�ضل على أ�عجمي ،وال ألبي�ض على أ��سود �إال بالتقوى).
كما ان ا إل�سالم أ��سقط دعاوى املفا�ضلة بني الطبقات عرب قاعدة قل نظريها
يف معظم ال�شرائع والقوانني والو�ضعية� ،إال ما كان مقتب�سا من ا إل�سالم ،وهي
قاعدة (النا�س �سوا�سية ك أ��سنان امل�شط الواحد) ولذلك ف�إن مناه�ضة التمييز
بجميع ا�شكاله لن يكون فعاال مامل ي�سن قانون عقوبات يجرم كل من يثبت
عليه ممار�سه هذا العمل الذي يتنافى مع اب�سط حقوق املواطنه مما يكون
له بالغ أالثر يف حتقيق العدل وامل�ساواة وتر�سيخ الوحدة الوطنية بني أ�طياف
ال�شعب ال�سعودي ومبا يحفظ كرامة جميع املواطنني بغ�ض النظر عن أ��صلهم
أ�و عرقهم أ�و لونهم أ�و قبيلتهم أ�و مذهبهم .مناه�ضة التمييز واجب وطني ميليه
الدين وال�ضمري االن�ساين

نظرية "�شراكة الرتاب"
كتطبيق ملبد أ� العدالة االجتماعية

االندماج
الوطني

د .توفيق ال�سيف

يف كل جمتمعات العامل ثمة �صراع م�ستميت للتخل�ص من ع�صر التقاليد واالنتقال
اىل احلداثة .هناك بالطبع من يرمي احلداثة با�سو أ� االو�صاف ويحذر منها  ،لكن
جميع النا�س يف جميع بلدان العامل يتطلعون اىل منظومة القيم التي تب�شر بها
احلداثة  ،مهما كان ر أ�يهم يف الثمن الذي �سيدفع مقابلها  .ابرز وعود احلداثة هي
حتويل العدالة من تطلع مثايل اىل منظومة قانونية وم ؤ��س�سية  ،و�صوال اىل ار�ساء
نظام قانوين متكامل يكفل امل�ساواة للجميع يف احلقوق والواجبات  ،وينهي جميع
ا�شكال التمييز  ،على امل�ستوى القانوين وعلى م�ستوى ال�سيا�سات.
تبدو فكرة التكاف ؤ� وامل�ساواة جميلة وجذابة  ،لكنها على اي حال لي�ست �سهلة املنال.
اعتادت جمتمعاتنا على فكرة التمييز والتمايز قرونا طويلة  .وحني نتحدث اليوم
عن تغيري هذه العادة  ،فلن يكون التحول ب�سهولة الكالم عنه .فهناك من ي ؤ�من
اميانا عميقا بان ال�سلطة واملوارد العامة هي امتياز تخت�ص به الفئة املميزة � ،سواء
كانت عرقا او قبيلة او دينا او مذهبا �سيا�سيا او غري ذلك .وال يجد ه ؤ�الء حرجا يف
الدعوة اىل نظام اجتماعي ذي هيكلية مزدوجة ي�سمح ملختلف النا�س ان يعي�شوا
يف ظله  ،لكن من دون التمتع بامل�ساواة يف احلقوق واالمتيازات.
االنتقال اىل ع�صر احلداثة يعني – على امل�ستوى ال�سيا�سي – تبني القيم الكربى
للنظام ال�سيا�سي احلديث  ،ومن بينها خ�صو�صا مبد أ� املواطنة كار�ضية ومعيار
لتنظيم العالقة بني ابناء البلد الواحد  .جوهر مبد أ� املواطنة هو "ال�شراكة يف
الرتاب" .طبقا لهذا املفهوم فان جميع اع�ضاء املجتمع � ،سواء ولدوا فيه او انتموا
اليه الحقا � ،شركاء يف ملكية االر�ض التي يقوم عليها هذا املجتمع وتخ�ضع لنظامه.
ويطابق هذا املفهوم اىل حد كبري فكرة "اخلراج" املعروفة يف الفقه اال�سالمي
القدمي  ،والتي ت ؤ�كد على ملكية عامة امل�سلمني للموارد الطبيعية ملكا م�شاعا.
بناء على هذا املفهوم فان النا�س يولدون مت�ساوين متكافئني ويبقون كذلك طيلة
حياتهم  .ال ألن احدا أ�قر لهم بهذه ال�صفة  ،بل لكونهم �شركاء يف ملكية النظام
االجتماعي مبجمله  ،ال منا من احد وال منحة  ،بل لطفا من اخلالق ونعمة مهداة
لعباده .ومن هنا فان اي ع�ضو يف هذا النظام ال ي�ستطيع الغاء ع�ضوية االخر  ،ألنها
حق مرتتب على ملكية م�شروعة .كما ال ي�ستطيع حرمانه من احلقوق واالمتيازات
املرتتبة على �شراكته يف امللك  ،مثل امل�شاركة يف املناق�شات واتخاذ القرارات
املتعلقة بهذا امللك وكيفية ادارته  ..الخ .
فيما يتعلق بالتنظيم القانوين  ،فان ابرز جتليات العدالة فيه هي عمومية القانون ،
اي تطبيقه على اجلميع بغ�ض النظر عن ا�شخا�صهم او مكانتهم  .وعك�سه هو اعفاء
البع�ض من االلتزمات التي يخ�ضع لها بقية النا�س  ،او منحهم ميزات ا�ضافية
تفوق ما ي�ستحقونه يف احلاالت االعتيادية  ،على وجه ي ؤ�دي اىل حرمان االخرين

او انتقا�ص حقوقهم .ومن جتليات العدالة وعمومية القانون ن�شري خ�صو�صا اىل
ت�ساوي الفر�ص يف احل�صول على املنا�صب العامة واملوارد املالية املتاحة لعامة
النا�س ،وحرية الو�صول اىل م�صادر املعلومات التي ت ؤ�ثر �سلبا او ايجابا يف حت�سني
فر�ص املناف�سة العادلة .
وكانت املدر�سة الليربالية تدعو يف اال�صل اىل دور حيادي متاما للدولة  ،مبعنى
ان ال متنع احدا من �شيء وال تعطي احدا �شيئا  .لكنها يف املقابل حترم الدولة من
القيام باي عمل ذي طبيعة جتارية او حتقيق االرباح  .بل ان احد كبار املنظرين
�شبه دور الدولة باحلار�س الليلي  ،الذي مهمته الوحيدة هو ردع العدوان وتامني
االمن للجميع  .لكن الر ؤ�ية االكرث انت�شارا يف عامل اليوم متيل اىل خط و�سط بني
هذه النظرية وبني نظرية دولة املنفعة العامة التي تلتزم ب�ضمان حد متو�سط من
املعي�شة الكرمية جلميع املواطنني  .وي�شمل هذا ت أ�مني التعليم وال�صحة االولية
واال�ستثمار يف اخلدمات التي ال ميكن لعامة النا�س ان يقوموا بها  ،مثل الكهرباء
واملوا�صالت الخ.
ؤ
واملربر الرئي�س لهذه الر�ية هو ان �شريحة كبرية من املجتمع لن ت�ستطيع اال�ستفادة
من النظام القانوين واالداري ب�سبب الفقر ال�شديد الذي يحول دون ح�صول
ابنائها على ق�سط من التعليم ي ؤ�هلهم للمناف�سة  ،او ب�سبب بعد مناطق �سكناهم
عن املناطق اجلاذبة لال�ستثمار اخلا�ص  ،االمر الذي يجعلهم – ب�شكل طبيعي
– خارج دائرة التناف�س العادل على املوارد املتاحة للجميع .بعبارة اخرى فان هذه
النظرية تدعو الدولة اىل :
أ�) توفري البنية القانونية التي ت�ضمن للجميع فر�صا مت�ساوية .
ب) توفري املنظومات االدارية التي ت�سهل اال�ستفادة من تلك الفر�ص .
ج) م�ساعدة املواطنني  ،وال �سيما ال�شرائح ال�ضعيفة بينهم  ،على تخطي العوائق
التي متنعهم من ا�ستثمار املوارد املتاحة ب�صورة مت�ساوية مع ا آلخرين.
وقد اطلق على العن�صر االخري م�سمى "التمييز االيجابي"  ،فهو ينطوي على
حماباة ل�شريحة حمددة  ،لكن تلك املحاباة مقبولة النها ت�ستهدف ب�صورة حمددة
متكني �ضعفاء املجتمع من جتاوز ا�سباب �ضعفهم وبلوغ م�ستوى من الكفاءة الذاتية
ي ؤ�هلهم لال�ستفادة املت�ساوية من موارد البالد املتاحة للجميع.
ب�صورة ملخ�صة ميكن القول ان فكرة العدالة االجتماعية تتمحور حول توفري الفر�ص
املت�ساوية للجميع  ،ثم �ضمان املناف�سة العادلة بينهم على االرتقاء  .وبالعك�س من
ذلك فان الظلم يكمن يف حرمان النا�س من الفر�ص او التمييز بينهم او حماباة
البع�ض على ح�ساب البع�ض االخر او اغفال ال�شرائح العاجزة وتركها حتت مطحنة
املناف�سة بني االقوياء.
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"يتك ؤ�ون على اجل�سد"
"عندما تخنق الب�سمة وينت�شر الظالم ثمة قطرة �ضوء تفتح نافذة من أ�مل....

عندما أ�غ�سل يف كف النهايات النواحي
� أس�مد اللحظة البكرعلى كتفي طريقا يعرب الريح
قدام اجلراح ..وعلى أ�جرا�س أ�نفا�سي أ��ضيئ ال ّلون �شباكا من أالحالم يف �صدري ويف
ب أ� ِ
أ
أ
دربي ��شد الوقت م�سكونا ب�كواب احلقيقه
و أ�نا أ�نغام �صوت يف احلديقه
أ
من يدي أ�هرب بردا ..نخلة ..غ�صن ورودٍ � ..نرث ال�ضوء على دمع ا إلقاح
ذلك اجل�سر مدا ٌر ينهب الف�ضة من عني امل�سافات التي ترك�ض أ
اجلريح  ،أ��شع ُر
بالم�س
ْ
القلب
الكون خاليا تتغنى عندما تنفج ُر الهم�سة أ�ج�سادا على رج ِع دقيقه ..دائري ًا يحمل ُ
خطانا كل ع�ضو حائر فينا وال �شيء يثري الدفء يف روحي الر�شيقه  ،ا� أس�لوين :كم
املطفي
م�ضى عمر اجلنازات التي مت�شي ب�سرداب اخلليقه ،كم من الربد تغ�شى لونها
ّ
أ
فينا حينما تحُ �شى جتاعيد النهايات ب أ�ثداء املالح  ،فزعا ن�ستل خيط الورد �قرا�ص
جنون يحتفي باملف�صل املنحوت من عيد امل�ساءات الل�صيقة
يق ُرب اللحظ َة �صوتي كلما خب أ�ت ف ّيا بلبل ال�صمت اخلرايف على �إن�سان راحي
كل ما حويل عناقيد جراح ُغم�ست يف التوت تبتاع النواقي�س وتبت ّز من التفاح عطرا,
ومن أاليام حلما ,ومن القلب بريقه
املن�شق من وج ِه النهار ..
أ�نتقي من كفها ال ّرمانَ أ�تلو لونها
ِ
ُ
الذئب أ�غراين افرتا�سات جنون ي�سكب ا آلن عروقه ...
ذلك
الناب�ض يف جرحي �ضم ُري ِ
� أس��سمي �شهقتي عزفا من اخلبز وبع�ضا من دماء أالمنيات ..
ناث ...
� أس��سمي كل �شيء حولنا �سكرا رجوليا ليجني الر�شفة أال�شهى بحانات ا إل ِ
نظراتي انفرجت حد الزوايا ..
أ��سمع ا آلن خطوط الكف تغتال املنايف
ويدي �سنبلة اجلوع تع ّريني �سباق املاء يف ثوب افت�ضاح
هَ َم َ�ستني �شوكة أالقدار يف غمرة عمري  ،علمتني أ�ن أ�جر الوقت نحوي
كلما ف ّر من أالنثى خمار ال�شوق ,جددت الفواني�س على فجري
و أ��شعلت بجلدي ق َمر ّيات ال�صباح  ،نق�شتني �سبحة الغيب على فوهة الغيم رذاذا ي�شتهي
ف�ض ال�شبابيك مبفتاح أالنا�شيد العتيقه  ،أ�م�ضغ أالفكار قبل الطهو  ..بعد الطهو..
مل أ��ستثن �شيئا من كالم الليل يف �سمع الع�صافري الرقيقه  ...كم أ�ع ّري �ضحكة اللون
الرمادي الذي ينثال من وجه الغبار  ،أ�لفظ أالقوا�س قبل اله�ضم ..بعد اله�ضم وقتا..
ّ
ً
أ
أ
�صالح...
حني ابتاع �غاريدَ ٍ
حنوط من فرا ٍغ كتبت ُه �ل�سنُ املوتى زجاجا وتبنت ُه مزاجا من ِ
تخد�ش اللحظة أ�وجاعي..
طفوالت حذاءٍ يرتك الرمل وحيدا يف ثقوب ا إلغرتاب كل هذا ال�صخب املحموم ي�صطاد
أالماين العريقه
هو�س الظفر,نيا�شني احلكايا,عنب اللذة أ�,قوا�س املالهي وال�شقاوات الطليقه ..كل هذا
ال�صخب املحموم ي�صطاد خيوط الدفء يف عني احلقيقه
و أ�نا أ��صحو من ال�سهو من الن�سيان من كل انتماءات الظالم الب ؤ��س يف رق�ص الرياح...
أ�ك�شف الهارب مني و أ�نا أ�نق�ش حلم اخلبز وحيا يذرف احلب ب�صحرائي قمي�صا كاذبا

فريد النمر

ع�شب الزرق ِة أالوىل فراغا ,حني ت�ستع�صي �سالال من لقاح  ،و أ�باريق
..حينها أ�هد ُر َ
ظمانا خزف يند�س يف التاريخ م�شحون أال�ضاحي � ،صور الو�شم على أ�وجهنا الثكلى
�سماء
أ
أ
حجري كدّ�س الم�س م�ساحيق بيا�ض يف �شقوقه
تك�سر �حدوثة لونٍ
ّ
أ�م�سح القلب فرارا بني �صوت الذل والعهر أ�عيقه  ،غ�سلتني غفلة النهر غناء أ�تقيا بع�ض
ذكراها ال�سحيقه  ،وله ًا أ�جري ألفرا�سي �صهيال ذائ َع ال�شوق.
.وف أ��سي يحطم أالوثان قو�سا وي�ص ّد املوت أ�عوادا ,ويرمي �آخر أالموات من ليل ال�سفاح
 ،هجرتني قطرة املاء فلم أ��ستا ُء م ّني
ثلج احللم رق�صا �س ّم ِه الالهث
النجم
و أ�نا يختب أ�
ُ
النحا�سي بجفني ..وفمي يف�ضح َ
ُّ
َ
القداح
�صراخ الط ِني ميالدا ب أ��سما ِء
حزنا ..وابذ ْر املاء
ِ
أ
أ
�ست بالعري طهري  ،فمن العا ِر �غني ج�سدَ
ففرا�شاتي التي ف ّرت من اللواح يوما د ّن ْ
أ
القفزَ
اخلوف  ،لكنْ ...ال
عند
ء
�شال
بال
د
يجي
ِ
داح  ،ف أ�نا مازلتُ �إن�سان ًا ُ
ِ
ِ
نغام ّ
ال�ص ِ
املوت ب أ� ِ
يجيد ال�صمتَ عندَ ا إل ِثم يف نك ِء اجلراح
ففمي رمل احلقيقه..

ع�شتار يف املنفى...

حم�سن الزاهر

..وال تكن فظ ًا غليظ القلب
يف َ
يدك انك�سار براعم الن�سيان
أ
والمل املحنط يف جدار الروح َ ،
يومك جاه ٌز للموت  ،والقمر امل�شاع على
أ
َ
َ
ويركلك ال�شراع كوخزة الريح الطريدة،
ميينيك  ،عندما تت�بط املا�ضي ،
بينما َع َر ُق اخلطيئة �شمع ٌة يف الليل قلتُ  :لنخلتني جريحتني  � ،أس�نحني ج�سداً
تفتت كا�شتعال دقائق املنفى
افرت�ضت مدينة اخلط التي حفرتْ على ظهر اليباب مداخلي
أ�ين دفنت هوام�ش القرطا�س حتت �شجري ٍة
والبحر يحلب ملحه ..زبد ًا زبدْ .
تفت�ض من وجع املغادر �شهوتني على ْ
ونوار�س ُّ
عجل
ٌ
طوبى ملن غر�س أال ْ
مل  ،ما بني "ع�شتار" املري�ضة يف �سرير احللم
والزغب املخب أ� يف و�سادة ليلها � ،صو ٌر أ
"لبواب املدينة كلها"

يف منتدى حوار احل�ضارات
بعيد ًا ،عن �صخب ذلك ال�شارع الهادر ،الذي قد ال يجر علينا وعلى الوطن أ
والمة� ،إال
الكثري من امل�صائب والويالت والنكبات ،يف الوقت الذي قد ال تن�شد فيه تلك اجلماهري
امل�سكينة الربيئة  -طبع ًا  ،-النازلة لل�شارع� ،سوى رفعة و�إ�صالح هذا الوطن الغايل ،لكن
رمبا ب�سبب بعد الكثري من تلك اجلماهري ،عن اخلربة املطلوبة واحلنكة واحلكمة والوعي
والن�ضج ال�سيا�سي واحلياتي الكايف ،الالزمة لفهم طبيعة و أ�بعاد ال�سيا�سة واحلياة العامة
وتعقيداتها ،فبالتايل قد ي ؤ�دي ذلك ألن تخطيء تلك اجلماهري بالتايل امل�سارات ،فتتجه
يف اجتاهات �ضارة خاطئة.
وبعيد ًا كذلك ،عن تلك املنابر الدينية التقليدية ،التي ت�ستعدي ا آلخر ،وال تتقن عرب
خطابها الق�شري التقليدي ،الفاقد ملقا�صد ال�شريعة والنبوة وم�ضامينها� ،إال الغواية،
والعبث بق�ضايانا احلياتية واملعي�شية املعا�صرة ،بدل الهداية وا إل�صالح والتنمية الهادفة،
حيث ذلك ما ال ميكن أ�ن ي ؤ�دي �إليه ذلك اخلطاب الديني التقليدي املتخلف ،الذي ال يتقن
قراءة واقعه ال�سيا�سي واالجتماعي املعا�صر ،وال يتقن البت يف ق�ضاياه ،بل �إن حديثه عن
ذلك الواقع ال�سيا�سي والوطني احلياتي ،كان والزال من عاداته ،حتى يومنا املعا�صر هذا،
أ�ن يجلب لنا أ�و علينا ،الكثري من ال�شبهات وا إل�شكاالت وامل آ�زق والويالت ،و أ�ن يراكم علينا
االتهامات ،و أ�ن يكد�س االحتقانات ،ب�سبب ارتهانه لعقلية أ��سرية للتفكري يف امليتافيزيقيا أ�و
املاورائيات ،التي أ�ورثها �إياه ذلك الغلو يف بع�ض ق�ضايا الدين وت�شريعاته ،ولبعده كذلك عن
فهم فحوى ومقت�ضى الن�صو�ص الدينية ،القابعة حول امل�صالح الفردية والعامة ويف تالفيف
ذلك العقل النبوي والنوراين.
نا�ضج ،ينظر للحقوق
وغري
واع
غري
عاطفي،
حما�سي
حقوقي
خطاب
وبعيد ًا أ�ي�ض ًا ،عن كل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بعني عوراء ،أ�و واحدة جمتزئة ،تنظر للحق مبفرده ،وال تنظر له �ضمن حيثيات الواقع،
ومداه و�إمكاناته ،وقد ي ؤ�جج يف حلظاته العاطفية ،من حيث ال يدري ،تلك الطائفية
املري�ضة القابعة فينا ،التي نعرفها ،فيغفل عن خطر انت�شار �شرها و�شررها ،عرب املجتمع
امل�سكني الهادئ وا آلمن واملطمئن  -رغم �آالمه  ،-عرب ما قد تلوكه تلك أالل�سن احلقوقية
املتحم�سة يف جمتمع مراهق حقوقي ًا ،من كلمات حقة أ�و باطلة ،ال تزيد الواقع� ،إال �سو ًأ�
وتخبط ًا ومر�ض ًا ومرارة ...ولعل ذلك جز ٌء من �ضريبة ال�سري يف رحلة التكامل.
وبعيد ًا با إل�ضافة لذلك ،عن كث ٍري من تلك أال�شياء ،التي قد تفقد حراكنا ال�شيعي الوطني
قيمته ومنطقيته و�صحته ...الخ ،فقد كان هناك فع ًال ،حديثٌ ممي ٌز جد ًا ،بل حديثٌ رائ ٌع
وواع وواعد كثري ًا ،يف أاليام القليلة املا�ضية ،يف قطيفنا الغالية ،أ�لقاه أال�ستاذ
ومبد ٌع ٍ
املميز والرائع والنا�ضج /أال�ستاذ م ؤ�يد القري�ش ،يف ملتقى حوار احل�ضارات ،مبنزل
ذلك ا إلن�سان الوطني الرائع املهموم مب�صلحة ورفعة وطنه و�شعبه و أ�مته ،أال�ستاذ الفا�ضل
ا إلعالمي وال�صحفي والنا�شط املعروف /ف ؤ�اد ن�صر اهلل ...وهو مدح ال �شك �إن �شاء اهلل
كائنٌ لكالهما يف حمله.
مو�ضوع من أ�هم املوا�ضيع املحلية
يف
للنقا�ش
خ�ص�صت
ندوة
يف
وكان ذلك احلديث،
ٍ
املعا�صرة ،التي ت�شغل ال�ساحة ال�شيعية القطيفية اليوم ،وكان ذلك حتت عنوان« :حدودنا
ا إلدارية ...بني الواقع واخليال».
وهنا يف هذه الندوة حتديد ًا ،كان احلديث ،نا�ضج ًا واعي ًا راقي ًا دقيق ًا ،يعتمد املنطق،
ولغة أالرقام وا إلح�صاءات والتحليالت ،تلك التي تغيب عنا كثري ًا ،يف م�شهد التفكري يف

جمتمعاتنا املحلية ،بل ويف بقية جمتمعات عاملنا العربي وا إل�سالمي ،على عك�س ما ن�شهده
يف كث ٍري من نقا�شات املجتمعات الغربية املتح�ضرة ،كما كان خمتزن ًا  -أ�ي�ض ًا  -للكثري من
الوطنية والت أ�كيد عليها ،وعلى االنتماء وا إلخال�ص لهذا الوطن ،وابتعد كثري ًا  -كذلك -
عن ذلك اخلطاب وعن تلك اللغة الدينية الطائفية امل أ�زومة ،التي نعرفها جميع ًا ،والتي
يتقنها البع�ض منا ،والتي طاملا خلقت لنا الكثري من امل�شكالت ،و أ�عاقت التوا�صل والتفاهم
و�صناعة اجل�سور ،وتقا�سم امل�صالح ،بيننا وبني ا آلخر ،على قواعد احلياة الطبيعية
املعروفة واملنت�شرة يف هذه احلياة ،عرب قواعدها امل�صلحية احلقيقية أال�صيلة ،بني أ�بناء
الوطن الواحد ،وقواه املتنوعة.
ً
أ
ً
وفوق هذا ،فيمكن الت أ�كيد هنا كذلك ،على �ن املحا�ضر كان متمكنا جدا ،حيث ا�ستخدم
أ�ف�ضل أ��سلوب ،وكانت طريقة و أ�دوات العر�ض لديه ،طريقة و أ�دوات ع�صرية ،حمفوفة
ومدعومة با إلميان واحلما�سة والقناعة بق�ضيته حمل النقا�ش هنا ،وكذا كانت أالدوات
والطريقة ،يف غاية الو�ضوح والروعة والت�شويق والتوفيق ،وهو أ�مر رائع و�إيجابي وجيد جد ًا،
يجب أ�ن يحتذى يف بقية الندوات واخلطابات العامة واخلطب واملحا�ضرات ...املعا�صرة...
فهذه هي أ�دوات ولغة الع�صر ،التي يجب أ�ن نتقنها و أ�ن نف ِّعلها ...وكفى.
لقد كانت هذه الندوة فع ًال ،ندوة من النوع املهم واملميز جد ًا ،الذي نن�شده ونحتاجه كثري ًا،
لوعينا ووعي جمتمعنا القطيفي ،بل وحتتاج مثيله ،بقية املجتمعات ال�شيعية اخلليجية ،بل
وغري ال�شيعية ،فهي ندوة وطنية �إ�صالحية واقعية �صانعة للوحدة والوعي بكل جدارة ...فهي
تتحدث عن ا إل�صالح عرب خطاب �آخر خمتلف متام ًا عن تلك اخلطب الدينية والعاطفية
الع�صماء والعمياء.
�إن مثل هذه الندوات ،التي تزخر بهذا القدر من الوعي ،وبهذا القدر من احل�س الوطني،
وبهذا القدر من الواقعية والتحليل املنطقي الواقعي ،ميكنها أ�ن تغري تاريخ املمار�سات
ال�شيعية ال�سيا�سية ،التي غلبت عليها يف املا�ضي ،احلما�سة والعواطف الدينية ،ب أ�ن ت�صنع
منا مواطنني واعني ،ي�سعون خلدمة م�صاحلهم وق�ضاياهم الوطنية واحلقوقية ،بذكاء
وحكمة وحنكة ،عرب الفكر والعلم واملنطق ،واحلوار الهادئ ،والوعي امللتزم وامل� ؤس�ول ،وعرب
التفاهم والتوا�صل والعالقات ا إليجابية البناءة املمتدة مع امل� ؤس�ولني و�صناع القرار ،التي
تنطلق من منطلقات الواقع ،باجتاه البحث عن م�سارات االزدهار واخلال�ص من الت�شنجات
وامل آ�زق ،بعيد ًا عن الفو�ضى والعواطف ،وبعيد ًا عن االجنرار خلف أ�ية أ�جندات خارجية
متهمة أ�و م�شغولة بالبحث عن م�صاحلها امل�شبوهة ،وبعيد ًا عن �إتاحة أ�ية فر�صة أل ٍي من
العازفني على تلك أالوتار الطائفية النتنة الغبية املعروفة.
أ
ويف أالخري هنا ،ف�إن وجود طاقات �شبابية نا�ضجة واعية فاعلة ،كتلك التي قدمت و�خرجت
لنا ،ندوة «حدودنا ا إلدارية ...بني الواقع واخليال» ،ل�شي ٌء مبه ٌج ومفر ٌح بحد ذاته ،ينبئ
عن عقلية ع�صرية جادة ،تتواجد بيننا ،ويدعونا  -حق ًا  -أ
للمل والفخر ،و�إن كان الفخر
بحاجة للعمل ،وي�ضع لنا أ�و على كواهلنا م� ؤس�وليات ج�سام ثقال ،تتطلب منا أ�داء واجبات
امل�ساندة وال�شكر والدعم ...ك ٌل منا مبا ي�ستطيع طبع ًا ...ولو بالكلمة الطيبة فح�سب...
فله ؤ�الء الوطنيون ال�شرفاء العاملون وامل�ضحون ...منا هنا كل الثناء ...وجزيل ال�شكر...
وال�سالم.
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ح�سن اخلاطر

امل�سرحية الكونية الكربى
يف حميط املخيلة الب�شرية كانت توجد الكثري من الروايات حول م� أس�لة الكون ن� أش�ته وفك أ�لغازه،
كاخل�سوف والك�سوف وطريقة عمل النظام ال�شم�سي ومثل هذه أاللغاز املمتلئة يف امل�سرحية
الكونية ،وجل هذه الروايات حيكت جيدً ا ،ومع مرور الزمن فقدت هذه الروايات تلك املكانة
ال�شعبية التي حظيت بها ،كما أ�ن اخليوط التي حيكت بها تفككت وحميت من عقول أ�كرث الب�شر
مثل ما ميحى اللوح مما كتب فيه.
أ
كل رواية من هذه الروايات حيكت بخيوط تتالءم مع تراث احل�ضارة التي تنتمي لها ،لن �ناق�ش
هنا هذه الروايات وال نوع تلك اخليوط التي حيكت بها ،بل � أس�كتفي بذكر روايتني ،اليونانية
والرنويجية ،و� أس�تبعها برواية ال�سالحف املتالحقة التي تف�سر لنا هذا اللغز :ملاذا أالر�ض ال
ت�سقط؟.
الرواية اليونانية ترى أ�ن الكون كان خرا ًبا ويبا ًبا ،كان هذا اليباب ي�شكل املادة أالولية للكون
وانبثقت منه كائنات م�ستقلة أ
كالر�ض واجلبال ،وت�ستمر الرواية أال�سطورية أ�ن جايا أ�ورانو�س
زوجا لها وهما أ�ول زوجني يف الكون ،لقد أ�جنبا أ�والدًا كثريين وكانوا ه ؤ�الء
ولدت ال�سماء و أ��صبح ً
أ
أ
أ
أ
أ
أالوالد ً
م�سوخا ب أ��شكال خمتلفة ،خاف �ورانو�س من �والده وخب�هم يف �عماق الر�ض ،قررت جايا
االنتقام� .صنعت جايا منجلاً إلله الزمن كرونو�س لينتقم من أ�بيه �إله ال�سماء الذي ينزل كل ليلة
�إىل أالر�ض مع حلول الظالم....وت�ستمر أال�سطورة يف والدة الب�شر بعد ذلك.
جاء يف كتاب الدقائق الثالث أالوىل من عمر الكون لعامل الفيزياء ال�شهري واحلائز على جائزة
نوبل �ستيفن وانربغ ،حول ال�صورة أال�سطورية املر�سومة يف الرتاث الرنويجي ،هذه الرواية حول
ن� أش�ة الكون بعنوان املارد والبقرة( :يف البدء ،مل يكن يوجد �شيء ،ال أ�ر�ض وال �سماء فوقها ،بل
هاوية فاغرة...وال وجود لع�شب يف أ�ي مكان ،يف �شمال العدم وجنوبه ،متتد مناطق من اجلليد
والنار :نيفلهيم ومو�سبيلهيم ،وحرارة املو�سبيلهيم تذيب قليلاً من جليد النيفلهيم ،ومن قطرات
ال�سائل ولد مارد هو �إميري .ترى ماذا كان ي أ�كل؟ يبدو أ�نه كان ثمة بقرة أ�دهوملا ،ولكن ما الذي
كانت ت أ�كله هذه البقرة؟ ال ب أ��س ،ال بد أ�نه كان ثمة ملح أ� ً
ي�ضا وهكذا تتابع أال�سطورة!).
من الطبيعي أ�ن ال يتوقع أ�بناء هذا القرن أ�ن احل�ضارات القدمية �سوف تكون على معرفة
باالنفجار الكبري ،والثقوب ال�سوداء ،وجمرة درب التبانة ،ودوران أالر�ض حول نف�سها ،ومل تكن
مثل هذه أال�ساطري مفاجئة ح ًقا ألبناء هذا القرن ألن هذه أال�ساطري نبعت من �سد فراغ فكري
لكثري من أال�سئلة أ
واللغاز التي كانت تدور يف ذهن الب�شر حول م� أس�لة ن� أش�ة الكون ،ورغم أ�ن
هذه اخلرافات حميت يف القرن الع�شرين� ،إال أ�ن العلم لي�س له القدرة على تطهري عقول كافة
الب�شر من معتقداتهم ال�سخيفة ،وخا�صة �إذا كانت هذه املعتقدات لها ارتباط وثيق مب� أس�لة الدين
نوعا من التمرد كما ح�صل ألبي الفيزياء احلديثة جاليليو الذي قال بدوران
فاخلروج عليها يعترب ً
أالر�ض.
قد لعبت النظريات العلمية دو ًرا مه ًما يف تطهري عقول كثري من النا�س من مثل هذه أال�ساطري،
جاء يف كتاب موجز يف تاريخ الزمان لعامل الفيزياء ال�شهري �ستيفن هوكنج ،هذه الق�صة ( :أ�لقى
يوما حما�ضرة عامة عن علم الفلك .و�صف كيف تدور أالر�ض حول ال�شم�س،
أ�حد م�شاهري العلماء ً
وكيف تدور ال�شم�س بدورها حول مركز جمموعة كبرية من النجوم تدعى املج ّرة .ومع انتهاء
املحا�ضرة ،وقفت �سيدة عجوز ق�صرية القامة يف طرف القاعة ،وقالت�( :إن ما قلته لنا هراء..
فالعامل يف الواقع لوح ّ
م�سطح ،على ظهر �سلحفاة عمالقة) وارت�سمت على وجه العالمِ ابت�سامة
متعالية قبل أ�ن يردّ( :وعلى ماذا تقف ال�سلحفاة؟) ف أ�جابت ال�سيدة العجوز�( :إنك ذكي جدً ا أ�يها
ال�شاب ،ذكي جدً ا..ولكنها �سالحف تقف فوق بع�ضها البع�ض نزولاً �إىل النهاية!).
ال �شك وال ريب أ�ن اخلرافات كانت منت�شرة كالنار يف اله�شيم يف كثري من احل�ضارات ،ولقد
ت�شبعت عقول الكثري من النا�س بهذه اخلرافات جتاه الكون ،فال�شم�س اتخذت يف بع�ض احل�ضارات
�إلهًا يعبد من دون اهلل وكمثال على ذلك عندما أ�خرب هدهد �سليمان أ�ن بلقي�س وقومها يعبدون
ال�شم�س من دون اهلل ،كذلك نظرة الكثري من النا�س للنجوم ي�صحبها قدا�سة ،ومل يتوقف أالمر

عند ال�شم�س والنجوم ،أ
فالر�ض أ� ً
ي�ضا مل ت�سلم من
ذلك ،فكانت املحيطات والغابات هي بيئة منا�سبة
لزرع اخلرافات فيها كحورية البحر ومغيب ال�شم�س
ومناطق معينة من أالر�ض تتميز بخ�صائ�ص خارقة أ�و فئة معينة من الب�شر وما �شابه ذلك،
وبالطبع كانت هناك فئة تتعمد جتهيل عقول النا�س جتاه حوادث الكون مثل الذي ح�صل من قبل
رجال الدين يف احل�ضارة ا إلغريقية جتاه ق�ضية اخل�سوف والك�سوف ،هذه الق�ضية أ�تت بعنوان
غ�ضب ا آللهة ،واتخذوا من هذه امل� أس�لة معاملة جتارية مربحة ك�سوق الذهب والعمالت أ
وال�سهم!
فكانوا الب�سطاء يقدمون القرابني.
�إن االطراد العلمي الذي ح�صل خالل القرن املن�صرم وهذا القرن هو ما جعل علماء الفيزياء
متفائلني بفهم الكون أ�كرث وال�سعي وراء عدد ال متناهي من النظريات ت�صف الكون بدقة أ�كرث ،وال
�شك أ�ن هذا االطراد العلمي قل�ص اخلرافات كث ًريا ،التي كانوا يعتقدونها النا�س يف ال�سماوات،
ويف أالر�ض أ� ً
ي�ضا ،فمن عهد ( أ�ر�سطو) الذي قال مبركزية أالر�ض وثبوتها وحركة ال�شم�س
الكواكب والقمر ب�شكل دائري حولها أل�سباب ت أ�ملية وروحية وباعتبار أ�ن احلركة الدائرية أ�كرث
احلركات كمالاً وجمالاً  ،وقد أ�تى من بعده (بطليمو�س) وع�ضد فكرة أ�ر�سطو ،و أ��صبح العلم يتطور
�شي ًئا ف�شي ًئا ،حتى أ�تى أ�بو الفيزياء احلديثة (جاليليو) وقال بدوران أالر�ض حول ال�شم�س خمال ًفا
بذلك الكتاب املقد�س الذي يقول �إن اهلل ثبت أالر�ض-لكن العامل بكل �شيء هو يعلمها وبعقله
وجدها الذي ثبت أالر�ض �إىل أالبد ومالها حيوا ًنا ذا أ�ربع[�سفر باروخ  ،-]32/3مما جعله
يتهم بالزندقة وقد عانى كث ًريا ألنه مترد على ال�سلطة الدينية ،وقد أ�تى من بعده العبقري العظيم
(نيوتن) بروايته امل�شهورة امل�شكوك يف �صحتها -وهي التفاحة التي �سقطت عليه عندما كان
نائ ًما أ�و مت أ�ملاً وقادته �إىل اجلاذبية -وو�ضع قانون اجلاذبية الذي يحكم حركة القمر والكواكب
يف ال�سماء ،و أ�ثبت لنا أ�ن أ�ي ج�سمني يف الكون يتجاذبان فيما بينهما بقوة تتنا�سب طرد ًيا مع
حا�صل �ضرب كتلتيهما وعك�س ًيا مع مربع امل�سافة بينهما ،وقد أ�طلق على هذا القانون قانون
اجلذب العام ،وعلى هذا أال�سا�س �إذا أ�خذنا نظامنا ال�شم�سي فالكواكب فيه وتت�ضمن أ�ر�ضنا
تتحرك يف م�سارات �إهليجية حول ال�شم�س ،و أ�قرب الكواكب هو عطارد ،ف�إن قوة التجاذب بينه
وبني ال�شم�س أ�قوى من التجاذب بني ال�شم�س و�آي كوكب �آخر ألن امل�سافة هي أال�صغر ،حتى أ�تى
عامل الفلك أالمريكي (هبل) الذي برهن للنا�س أ�ن هناك جمرات كثرية يف هذا الكون غري
جمرة درب التبانة و أ�ن الكون يتمدد مع الزمن بقيمة ثابتة! مبعنى �آخر أ�ن املجرات تتباعد مع
بع�ضها البع�ض ومن هذا املنطلق أ�ن هذه املجرات كانت أ�قرب �إىل بع�ضها البع�ض يف زمن ما يف
املا�ضي وهذا االكت�شاف بالطبع يوحي �إىل االنفجار العظيم ،وبالطبع ف�إن فكرة التو�سع الكوين
من أ�هم االجنازات العظيمة يف القرن الع�شرين ،وال �شك ب أ�ن النظريتني الن�سبية والكم �ساهمتا
يف فهمنا للكون ب�شكل أ�ف�ضل من قبل ،وال زال علماء الفيزياء يحذون حذو أ�جدادهم من أ�ر�سطو
�إىل جاليليو �إىل نيوتن ،ويبحرون يف تلك ال�سفينة التي �ستو�صلهم �إىل هذه املعادالت التي ت�صف
الكون بدقة أ�كرث و أ�كرث مما هم عليه ا آلن ،وقد ذهب الكثري من علماء الفيزياء أ�ن الكون ال يخ�ضع
لنظرية واحدة ت�سمى النظرية النهائية بل يخ�ضع ملجموعة ال متناهية من النظريات ت�صف الكون
بدقة أ�كرث ،ومن هذا املنطلق نحن ن�سعى لفهم هذا الكون ب�شكل أ�ف�ضل يف كل يوم.
�إننا اليوم نعرف أ�ن الكون كان يف بدايته بي�ضة كونية ذات حرارة وكثافة ال متناهية ،ولدت هذه
البي�ضة قبل خم�سة ع�شر مليار �سنة ،و أ�خذت تتو�سع حتى تكونت ال�شم�س  -أ�قرب جنم �إلينا وهو
من �ضمن املليارات من النجوم يف الكون ويبعد عنا ثمان دقائق �ضوئية -منذ خم�سة مليارات
�سنة ثم انف�صلت أالر�ض عنها وقد أ�تى نيزك يف تلك اللحظة بال�ضبط و�ضرب أالر�ض وف�صل
القمر عنها.
كانت أالر�ض يف بداية انف�صالها عن ال�شم�س حارة جدً ا ومل تكن �صاحلة لن�شوء ا إلن�سان ،أ��صبحت
أالر�ض تدور وتتباط أ� تدريج ًيا وتنخف�ض درجة حرارتها حتى ظهرت لنا الكائنات الب�سيطة ذات
اخللية الواحدة منذ مليار �سنة وبعد ذلك ظهرت كائنات متعددة اخلاليا كالنبات أ
وال�سماك

الثقافية

واحل�شرات منذ ن�صف مليار �سنة ،ومن ثم ظهرت الزواحف والثديات والطيور ،ومن ثم ظهر
ا إلن�سان من فرتة قريبة جدً ا ال تزيد عن املليوين �سنة.
وبعد خم�سة مليارات �سنة �سوف ت�ستنفذ ال�شم�س وقودها الهيدروجيني و�ستبلع أالر�ض والكواكب
القريبة منها ،ولي�س ال�شم�س فح�سب بل جميع جنوم الكون �سوف تُطم�س و�سوف ينتهي بها
املطاف �إىل أ�قزام بي�ضاء أ�و جنوم نيرتونية أ�و ثقوب �سوداء وهذا امل�صري يعتمد على كتلة النجم،
وهكذا �سوف يتال�شى الكون ب أ�كمله.
هذه نظرة العلم للكون ولن�شوء احلياة على كوكب أالر�ض ،وهذه النظرة ل�سنا جمربين بت�صديقها
�إال أ�ننا نتقبلها بحكم كونها نظرية علمية ف�سرت لنا هذا الكون ب أ�جمل من نظرية املارد والبقرة
وجايا احلزينة وال�سالحف املتالحقة ،وبالت أ�كيد لو أ�ن أ�بناء اجليل القادم تو�صلوا لفهم هذا الكون
ب أ�ف�ضل من فهمنا �سريف�ضون نظرياتنا كما رف�ضنا نظرية املارد والبقرة.
�إن هذه النظرة العلمية احلديثة بال �شك أ�تاحت لنا معرفة الكون عن كثب ،فقد أ�فقدت هذه
النظرة قدا�سة ال�شم�س وعمقت �إح�سا�سنا بوجود اهلل ،فمن خالل ذلك نعرف جيدً ا أ�ن الكون
ي�سري وفق قوانني حمكمة جدً ا ،فلو اقرتبت ال�شم�س أ�و ابتعدت لعدمت احلياة! لقد أ�يقنا جيدً ا
أ�ن أالر�ض �إذا مل تقع يف مركز الكون كما يعتقد أ�ر�سطو ،فهي تقع يف زاوية ما يف هذا الكون،
هذه الزاوية اختريت بدقة من اهلل �سبحانه وتعاىل ،لتكون قادرة على ظهور الكائنات العاقلة
(الب�شر).
وبالطبع دائ ًما يت�ساءل الفيزيائيون النظر ُّيون عن عدد كثري من املجاهيل ،ملاذا بد أ� الكون حا ًرا؟
وملاذا كان ذا كثافة عالية جدً ا؟ وكيف مت اختيار كثافة الكون البدائية على هذه الدقة املتناهية
التي تف�صله عن التو�سع واالنكما�ش؟ وملاذا انف�صلت أالر�ض عن ال�شم�س؟! وملاذا قدّر أ�ن ي أ�تي
مذنب وي�ضرب أالر�ض ويف�صل القمر عنها يف تلك اللحظة بالذات؟ وملاذا كانت ال�شم�س
كوكب أ�و ٌ
ٌ
على هذا البعد بحيث لو ابتعدت أ�و اقرتبت ملا كانت هناك حياة على وجه أالر�ض؟ وملاذا ...؟
ي�ستطيع ا إلن�سان أ�ن ي�ضع أ�كرث من أ�لف � ؤس�ال حول هذا العنوان ،ولن ت�ستطيع الفيزياء أ�ن جتيب
عن هذه أال�سئلة ،من الذي قال للمذنب أ�و الكوكب أ��ضرب أالر�ض ،ومن الذي قال لل�شم�س كوين
على هذا البعد؟! و�إ�ضافة �إىل هذه أال�سئلة املطروحة ف�إن ا إلجابة عنها �سيولد أ��سئلة أ�خرى؟!
فعلينا أ�ن نتقبل الكون كما هو ألننا لن نكون قادرين أ�ن نف�سر ملاذا الكون اتخذ احلالة التي عليها؟
�إن من يتتبع الفلم الكوين يعلم جيدً ا أ�ن الكون وك أ�نه ي�شري �إىل أ�همية كوكب أالر�ض وهذه امل� أس�لة
قد أ�ثارت علماء الفيزياء كث ًريا ،فجميع أالحداث التي ح�صلت يف الكون منذ ن� أش�ته وحتى تك ّون
أالر�ض وظهور الكائنات الب�شرية ال يوجد له �إال �سبب واحد ،وهو أ�ن معادالت الكون مربجمة
م�سب ًقا ،منذ حلظة االنفجار كان اهلل يعمل إليجاد أالر�ض لظهور الكائنات الب�شرية ،وبالت أ�كيد أ�ن
اهلل حكيم وكان يعرف ما يخلق قبل أ�ن يخلق ،وال ي�سعنا �إال أ�ن نقول� :سبحانك يا رب ،ال ي�سعنا
�إال أ�ن ن�شكر اهلل على هذا االهتمام الذي أ�عطانا �إياه ،فالكون ب أ�كمله كان يعمل من أ�جل هذه
أالر�ض حتى أ�ظهر أ�نا و أ�نتم ونعبد اهلل على هذه أالر�ض بالطريقة التي اختارها والتي جعل الر�سل
يو�صلوها للب�شر وال يجب علينا أ�ن نعرف ملاذا أ�مرنا اهلل أ�ن نعبده بهذه ال�صورة.
�إن أ�جمل �شيء قدمه لنا العلم أ�نه جعلنا ننظر للكون بواقعية ،وال �شك أ�ن العلم له �إجنازاته أ� ً
ي�ضا
يف االطراد التكنولوجي الذي ح�صل خالل القرن املن�صرم وهذا القرن ،وال زلت أ�تذكر عندما
كنت �صب ًيا كيف كنت أ�عاين مع جهاز التلفاز مل�شاهدة القناة بو�ضوح كنت أ��صعد فوق �سطح البيت
و أ�دور أالنتل وعندما تظهر املحطة يخرج أ�خي ر أ��سه من النافذة وي�صرخ القناة ظهرت ،وعند
ذلك أ�توقف عن الدوران! هذه العملية كانت حتدث على أالغلب يف كل يوم يف معظم منازل
قريتي .بالت أ�كيد �إن هذه العملية املتعبة حميت يف هذا اليوم ف أ�نا أ��شاهد زمالئي يف العمل
مي�سكون جهاز اجلالك�سي يف أ�يديهم وي�شاهدون القنوات الف�ضائية بكل �سهولة وو�ضوح!
للن�سان �إال أ�ن يط أ�طئ ر أ��سه
�إن العلم له جماله اخلالب وال�ساحر الذي يده�ش العقول وال ميكن إ
لهذا العلم فمن كان ي�صدق قبل خم�سني �سنة أ�ن جهاز الكمبيوتر الذي ي�شغل م�ساحة �ضخمة جدً ا
�سوف ُي�ضغط يف كف اليد ،لكن ما ي ؤ��سف له أ�ن العلم هو امل� ؤس�ول أ� ً
ي�ضا عن الت�شوهات اخللقية
التي ح�صلت يف العراق ويف كثري من بلدان العامل ،ومع أال�سف هذه حقيقة ال ن�ستطيع جتاهلها
يف م�ساهمة العلم يف جرائم فظيعة جدً ا �ضد البيئة والب�شر ،فم�ساهمة امل�صانع يف تلوث البيئة،
وم�ساهمة أالجهزة احلديثة يف انت�شار الكثري من أالمرا�ض ،وم�ساهمة أال�سلحة املتطورة يف الفتك
بالب�شر ،وهذا هو اجلانب املزعج يف العلم.

و إليجاز ما �سبق أ��ستطيع أ�ن أ�قول� :إن العلم له جماله ال�ساحر الذي ع ّمق يف �إح�سا�سنا وجود
اخلالق ،فالت�صميم اجلميل لهذا الكون هو الذي دفع علماء الفيزياء بالقول بوجود اخلالق ،فهذا
جاليليو وهو أ�بو الفيزياء احلديثة كان من املتدينني الذين ي ؤ�منون أ�ن هذا الكون م�صمم من قبل
اهلل ،وهذا نيوتن ر أ�ى يف انتظام الكون وقوانني احلركة وترتيب النظام ال�سماوي بهذا ال�شكل
اجلميل أ�كرب ال�شواهد على ت�صميم م�سبق ،أ�ما أ�ين�شتاين بعد أ�ن در�س التنا�سق الكوين اجلميل
قال كلمته امل�شهورة� :إن اهلل ال يلعب بالرند ،ويف هذه الكلمة يوحي أ�ين�شتاين أ�ن الكون ي�سري وفق
قوانني حمكمة جدً ا.
كما أ�ن الكثري من أ�لغازه ا�ستطعنا أ�ن نحلها فقد علمنا نيوتن حل لغز النظام ال�شم�سي وطريقة
عمله ،ولغز قو�س قزح الذي يعتقد الكتاب املقد�س أ�نه توقيع اهلل على عهد مع ا إلن�سانَ -و َ�ض ْعتُ
اب َف َت ُكونُ َع َال َم َة مِ ي َثاق َب ْينِي َوبَينْ َ َأال ْر ِ�ض[�سفر التكوين  -]13/9لقد عرفنا
ال�س َح ِ
َقوْ�سِ ي فيِ َّ
جيدً ا حل لغز اخل�سوف والك�سوف ،...و أ�ميل �إىل ترجيح قوي أ�ن اهلل خلق الكون وترك لنا نحن
الب�شر التفكر فيه وطريقة عمله وحل أ�لغازه ،ومن الذي يزعم أ�ن اهلل مينعنا من التفكري واملعرفة
ال�سمواتِ َأ
لباب*ا َّلذين
ِالف ال َّل ِيل وال َّنها ِر آل ٍ
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عذاب النارِ)[�ل عمران.]191-190:
باط ًال
�سبحانك ف ِقنا َ
�إن جميع ذرات الكون ت�سري وفق قوانني حمكمة جدً ا ال ت�ستطيع خمالفتها ،فال�شم�س لي�س لها
القدرة أ�ن تك�سر القانون الذي و�ضع لها وت�سري يف م�سار غري الذي ر�سم لها ،وكذلك جميع أ�جرام
ال�سماء� ،إذا ا�ستثنينا بالطبع حاالت قليلة جدً ا ُك�سرت فيها هذه القوانني كتوقف ال�شم�س يوم
اجلمعة قبل املغيب ليو�شع بن نون من أ�جل ا�ستثمار الوقت واالنت�صار يف احلرب ،وكان�شقاق القمر
للر�سول (�ص) من أ�جل �إثبات ر�سالته ،ومثل هذه احلاالت القليلة ح�صلت ب�إرادة اهلل �سبحانه
وتعاىل ،وهذه احلاالت هي فوق عقولنا كب�شر ،يجب أ�ن ن ؤ�من بها وح�سب ،وحول توقف ال�شم�س
يت�ساءل ال�شاعر -أ�بو متام -هل هو يف عامل أالحالم ،أ�و يو�شع بن نون كان يف الركب؟!:
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كما أ�ن العلم �ساهم م�ساهمة كبرية يف التخل�ص من كثري من ال�ساطري واخلرافات والق�ص�ص
ال�شعبية التي تحُ كى حول الكون أ
والر�ض ب�شكل خا�ص فلم يعد جلايا احلزينة والبقرة وال�سلحفاة
وملاء و�إك�سري احلياة وجزيرة ال�شيطان ومثلث برمودا وعفريت الغابة ولقدا�سة ال�شم�س والنجوم
مكان حمرتم يف العلم ،فال�شم�س لي�ست ب أ�كرث من كرة غازية تندمج فيها ذرات الهيدروجني
متما�سكة بفعل اجلاذبية وتولد ً
�ضغطا باجتاه اخلارج يحميها من االنهيار على نف�سها ،ومن
غري املمكن أ�ن يكون العلم له القدرة اخلارقة على تطهري جميع املعتقدات اخلاطئة من عقول
الب�شر فال يزال حتى هذه اللحظة فئة من الب�شر يقد�سون ال�شم�س وميتنعون عن أ�كل حلوم البقر
لقدا�ستها ،وال يزال هناك من يعتقد يف الكف والفنجان ويطرق باب العرافات للتنب ؤ� بامل�ستقبل،
كما أ�ن هناك من يرى ارتباط م�صري ا إلن�سان بالنجوم أ
والجرام ال�سماوية ويق�ضى جل وقته
يف مثل هذه ال�سخافات املنت�شرة يف أال�سواق ال�شعبية واملحطات التجارية التي ا�ستغلت ب�ساطة
ه ؤ�الء النا�س يف ترويج �سخافاتهم حول النجوم والربوج ومنازل القمر ،و أ�ظن أ�ن فئة قليلة من
النا�س تعتقد يف أالحجار ب أ��شياء غريبة جدً ا ولو ذهبتم أ
لل�سواق ال�شعبية لر أ�يتم �سخافات هذه
أالحجار فهذا احلجر له القدرة على جلب الرزق و�آخر ي�ستطيع �إيقاف الدم ،وقد قلت ذات مرة
ألحد البائعني يف �سوق واقف ب أ�ن التجربة خري برهان ،ف أ�خرج يل �سكي ًنا فقال يل :اجرح نف�سك
جرحا عمي ًقا و�ضع اخلامت على اجلرح �ستالحظ أ�ن الدم يقف! فما معنى أ�ن تطلب من �إن�سان أ�ن
ً
يدفع بنف�سه لل�ضرر؟ بالت أ�كيد �سي�صدق كالمك قبل أ�ن ي�ضع ال�سكني على ج�سده! �إن هذا أ��شبه
بالذي أ�دعى النبوة زمن امل أ�مون فطلبوا منه أ�حياء املوتى كما كان يفعل عي�سى ،فقال :أ��ضرب رقبة
القا�ضي يحي بن أ�كثم ،و أ�حييه لكم بعد �ساعة! فقال القا�ضي :أ�نا أ�ول امل ؤ�منني بنبوتك!
�إ�ضافة �إىل االطراد التكنولوجي الذي ح�صل خالل املئة ال�سنة املن�صرمة .والنقطتان الثانية
والثالثة بال �شك ت�سبب بع�ض ا إلزعاج لفئة معينة من النا�س وهم الذين يحبون أ�ن يعي�شوا يف
ال�سراب أ
والحالم وال يتقبلون الواقعية ،والفئة أالخرى هم الذين يرون أ�ن عامل الب�ساطة أ�ف�ضل
ؤ
من هذا االطراد التكنولوجي وه�الء الفئتان لن ي�ستجيب لهم �إال القليل.
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بقلم  :حممد حمفوظ

يعي�ش العامل العربي بكل دوله و�شعوبه اليوم  ،الكثري من التحوالت والتطورات املت�سارعة  ..حيث د�شنت حلظة �سقوط نظام بن علي يف تون�س
عملية التغيريات والتحوالت التي ال زال ت أ�ثريها ممتدا ومتوا�صال يف كل أ�رجاء العامل العربي مب�ستويات و أ��شكال متفاوتة وخمتلفة .وال ريب
أ�ن ما يجري من أ�حداث وتطورات يف بع�ض البلدان العربية  ،هو مذهل وغري متوقع وكل املعطيات ال�سابقة  ،ال ت ؤ��شر أ�ن ما حدث �سيكون قريبا..
لهذا ف�إن كل هذه التطورات والتحوالت هي مب�ستوى من امل�ستويات مفاجئة للجميع ..
فالفكر ال�سيا�سي العربي وخالل العقود الثالثة املا�ضية  ،كان يب�شر ب أ�ن الثورات واالنتفا�ضات ال�شعبية مل تعد هي و�سيلة التغيري ال�سيا�سي يف
املنطقة  ..و�إن ثورة  1979م يف �إيران هي آ�خر الثورات ال�شعبية يف املنطقة ..

لذلك ف�إن النخب ال�سيا�سية يف العامل العربي بكل أ�يدلوجياتها وخلفياتها
الفكرية  ،كانت تعي�ش حالة من الي أ��س جتاه قدرة ال�شعب أ�و ال�شعوب العربية
من �إحداث حتوالت دراماتيكية يف واقعها ال�سيا�سي وواقع املنطقة ب�شكل عام..
ولكن جاءت أ�حداث وتطورات وحتوالت تون�س ومن بعدها م�صر  ،لكي تثبت
عك�س ما كانت تروجه بع�ض أاليدلوجيات والنخب جتاه اجلماهري وقدرتها
على �إحداث تغيري �سيا�سي يف واقعها العام  ..وامللفت للنظر والذي يحتاج �إىل
الكثري من الت أ�مل العميق هو أ�ن جيل ال�شباب  ،أ�ي جيل ا إلعالم اجلديد من
الفي�سبوك وتوتري ويوتيوب هو الذي قاد عملية التغيري  ،وهو الذي متكن من
حتريك ال�شارع العام يف تون�س وم�صر  ..فاجليل اجلديد الذي كانت ت�صفه
بع�ض النخب واجلماعات  ،ب أ�نه جيل ترعرع بدون ق�ضية عامة ي�سعى من أ�جلها
وينا�ضل يف الدفاع عنها عك�س أ�جيال اخلم�سينيات وال�ستينيات  ،هو الذي قاد
عملية التغيري  ،وبو�سائله ال�سلمية ا�ستطاع أ�ن يحرك كل النخب وكل �شرائح
وفئات املجتمع أالخرى ..
لهذا ف�إن ما حدث ويحدث يف العامل العربي اليوم هو مذهل  ،وقد أ�نهى حقبة
وتداعيات أ�حداث احلادي ع�شر من �سبتمرب حيث كان الغرب بنظر �إىل �شرائح
للن�سان ا إلرهابي
املجتمعات العربية املختلفة بو�صفها م�شروع قائم أ�و حمتمل إ

الذي يفجر نف�سه ويقوم ب أ�عمال عنفية ال تن�سجم وقيم الدين و أ�عراف العامل
العربي وتقاليده الرا�سخة ..
فما جرى يف تون�س وم�صر  ،حيث ح�ضر ال�شباب  ،ومار�سوا حقهم بالتعبري عن
الر أ�ي  ،أ�نهى على امل�ستوى اال�سرتاتيجي حقبة بقاء ال�شباب العربي حتت تهمة
وتداعيات أ�حداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ..
فالنموذج اجلديد الذي قدمه ال�شباب العربي يف تون�س وم�صر وغريها من
الدول العربية التي ت�شهد حراكا اجتماعيا و�سيا�سيا ومطلبيا هو أ�نه جيل
ي�ستحق أ�ن يعي�ش حياة كرمية و أ�ن تعاطيه ال� أش�ن العام عرب عنه خارج أالطر
أ
والحزاب أاليدلوجية  ،و�إمنا مار�سه بطريقته اخلا�صة  ،واملذهل يف أالمر أ�ن
هذه الطريقة غري املتوقعة هي التي أ�تت أ�كلها  ،وجنحت يف �إحداث تغيريات
وحتوالت �سيا�سية واجتماعية كربى يف أ�كرث من بلد عربي  ..لهذا ف�إننا نعتقد
أ�ن املنطقة العربي ب أ��سرها  ،تعي�ش مرحلة جديدة على أ�كرث من �صعيد  ..وما
نود أ�ن ن ؤ�كد عليه يف هذا ال�سياق هي النقاط التالية :
� – 1إن املجتمعات وال�شعوب العربية ت�ستحق حكومات و أ�نظمة �سيا�سية متطورة
ومدنية  ،وتف�سح املجال للكفاءات الوطنية املختلفة للم�شاركة يف تنمية أالوطان
العربية وتطويرها على خمتلف ال�صعد وامل�ستويات ..

مقال

والذي يالحظ أ�ن الدول العربية التي كانت أ�و ال زالت يف من أ�ى من موجة
املطالبة با إل�صالحات والتغيريات  ،هي تلك الدول التي تعي�ش يف ظل أ�نظمة
وحكومات فيها بع�ض اللم�سات أ�و احلقائق الدميقراطية  ،أ�و متكنت من حل
بع�ض م�شاكل �شعبها االقت�صادية واالجتماعية  ..ومع ذلك ف�إننا نعتقد أ�ن هذه
املوجة �ستطال ب�شكل أ�و ب آ�خر كل الدول وال�شعوب العربية ..
ونحن نعتقد أ�ن م�سارعة الدول العربية يف القيام ب�إ�صالحات �سيا�سية ود�ستورية
واقت�صادية � ،سيقلل من فر�ص خروج النا�س �إىل ال�شارع �إىل املطالبة بحقوقهم
 ..وما جرى يف تون�س وم�صر  ،يو�ضح ب�شكل ال لب�س فيه أ�ن املجتمعات العربية
ت�ستحق أ�و�ضاعا �سيا�سية واقت�صادية وقانونية أ�ف�ضل مما تعي�شه ا آلن ..
� - 2إن التحوالت ال�سيا�سية الكربى التي حتققت يف تون�س وم�صر  ،وموجاتهما
االرتدادية يف أ�كرث من بلد عربي  ،جتعلنا نعتقد وبعمق أ�ن امل�شاكل الكربى
وبالذات على ال�صعيد ال�سيا�سي مت�شابهة يف أ�غلب الدول العربية  ..فاحلكومات
أ
والنظمة ال�سيا�سية يف هذه الدول  ،هي أ�نظمة ذات قاعدة اجتماعية �ضيقة ،
مع ت�ضخم يف أ�جهزتها أالمنية التي متار�س ا إلرهاب والقمع بكل �صوره و أ��شكاله
 ،مما زاد من االحتقانات  ،وراكم من امل�شكالت البنيوية التي يعي�شها املجتمع
والدولة يف هذا البلد العربي أ�و ذاك ..
وبفعل هذه احلقيقة متكنت هذه الدول الت�سلطية من �إفراغ كل أال�شكال
واحلقائق الدميقراطية املوجودة يف أ�كرث من بلد عربي من م�ضمونها احلقيقي،
حتى أ��ضحت منوذجا �صارخا للمقولة التي أ�طلقها املفكر امل�صري ( ع�صمت
�سيف الدولة ) باال�ستبداد الدميقراطي  ..أ
فال�شكال الدميقراطية أ��صبحت
عبئا حقيقيا على املجتمعات العربية ونخبها ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،
ألنه با�سم الدميقراطية يتم ت أ�بيد ال�سلطة واحتكار عنا�صر القوة وت�ستفحل من
جراء هذا كل أ�مرا�ض اال�ستبداد والديكتاتورية ..
� – 3إن ا إل�صالح ال�سيا�سي الذي نراه أ�نه ج�سر عبور لكل الدول العربية �إىل
مرحلة جديدة  ،ت ؤ�هلها لتجاوز بع�ض م�شكالتها  ،ومعاجلة أ�زماتها الداخلية،
ويح�صنها من خالل تطوير عالقة الدولة مبجتمعها جتاه كل التحديات
واملخاطر  ..أ�قول أ�ن هذا ا إل�صالح ال�سيا�سي هو �ضرورة حكومية – ر�سمية ،
كما هو حاجة و�ضرورة جمتمعية ..
فهو ( ا إل�صالح ) �ضرورة للحكومات العربية لتجديد �شرعيتها الوطنية وتو�سيع
قاعدتها االجتماعية ولكي تتمكن من مواجهة التحديات املختلفة  ..كما هو (
أ�ي ا إل�صالح ) �ضرورة وحاجة للمجتمعات العربية  ،ألنه هو الذي يخرج اجلميع
من أ�تون التناق�ضات أالفقية والعمودية الكامنة يف قاع املجتمعات العربية  ،وهو
الذي ي�صيغ العالقة بني خمتلف املكونات على أ��س�س االحرتام املتبادل واملواطنة
املت�ساوية يف احلقوق والواجبات ..
ومن املعلوم أ�ن االنغالق يف ال�سلطة �سمة من �سمات الدولة الت�سلطية ( على حد

تعبري خلدون النقيب يف كتابه  :الدولة الت�سلطية يف امل�شرق العربي املعا�صر
– درا�سة بنائية مقارنة ) ..
وهو يعرب عن حالة غري طبيعية يف م�سرية الدولة احلديثة  ،هي حالة التماهي
بني ال�سلطة والدولة  ..لهذا ف�إن العامل العربي بحاجة �إىل أ�نظمة �سيا�سية
حديثة ت�ستجيب ل�شروط الع�صر ويتنا�سب والدينامية االجتماعية املتدفقة ..
� – 4إن التجارب والتحوالت ال�سيا�سية الكربى  ،جتعلنا نعتقد أ�ن ال�شيء
أال�سا�سي الذي يجعل عمر الدول طويال وممتدا عرب التاريخ  ،لي�س هو تر�سانتها
الع�سكرية وموقعها اجلغرايف واال�سرتاتيجي  ،و�إمنا هو قبول ور�ضا النا�س بها
� ..إذ أ�ن كل جتارب الدول عرب التاريخ الطويل تثبت ب�شكل ال لب�س فيه أ�ن حكم
النا�س با إلكراه  ،قد يطول � ،إال أ�نه ال يدوم  ..و�إن عمر الدول وا�ستمرارها
مرهون بقدرة هذه الدول على حتقيق ر�ضا وقبول النا�س بها  ..مبعنى أ�ن الدول
حتى ولو كانت �إمكاناتها الب�شرية حمدودة وثرواتها الطبيعية واالقت�صادية
ومتوا�ضعة � ،إال أ�ن ر�ضا النا�س بها  ،وقبول ال�شعب ب أ�دائها وخياراتها  ،ف�إن هذا
الر�ضا والقبول يجرب الكثري من نواق�ص الدولة الذاتية أ�و املو�ضوعية  ،وميدها
ب أ��سباب اال�ستمرار والدميومة ..
فالذي يدمي الدول ويوفر لها �إمكانية اال�ستمرار  ،هو م�شاركة النا�س يف � ؤش�ونها
املختلفة  ،واحت�ضانهم �إىل م�شروعها  ،و�شعورهم ب أ�نها ( أ�ي الدولة ) هي
التعبري أالمثل آلمالهم وطموحاتهم املختلفة ..
وما جرى يف تون�س وم�صر من أ�حداث وحتوالت �سيا�سية �سريعة  ،ي ؤ�كد هذه
احلقيقة  ..فكل امل ؤ��س�سات أ
والجهزة الع�سكرية  ،مل ت�ستطع أ�ن تدافع عن
م ؤ��س�سة ال�سلطة التي يرف�ضها النا�س ويعتربونها معادية لهم يف حياتهم اليومية
وت�صوراتهم لذاتهم اجلمعية وامل�ستقبلية  ..لهذا ف�إننا نعتقد �إن �إ�سراع الدول
يف �إ�صالح أ�و�ضاعها وتطوير أ�نظمتها القانونية والد�ستورية وتو�سيع قاعدتها
االجتماعية وجتديد �شرعيتها ال�سيا�سية  ،كل هذه العنا�صر ت�ساهم يف �إعطاء
عمر جديد لهذه الدول ..
فتحريك عجلة ا إل�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي يف دولنا العربية ،
أ��ضحى اليوم من ال�ضرورات أ
والولويات  ،التي حتول دون دخول دولنا العربية
يف أ�تون امل�شكالت أ
والزمات التي تعوق من م�سريتها ودورها يف احلياة الوطنية
والقومية والدولية ..
ومن امل ؤ�كد أ�ن اقرتاب الدول العربية من قيم ومعايري احلكم الر�شيد  ،هو الذي
�سيعيد االعتبار �إىل املنطقة العربية  ،وهو ال�سبيل املتاح واملمكن اليوم للخروج
من العديد من أالزمات وامل آ�زق على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي ..
وحده احلكم الر�شيد بكل قيمه وم�ضامينه ومقت�ضياته  ،هو الذي �سيعيد العامل
العربي �إىل حركة التاريخ  ،ودون ذلك �ستبقى املنطقة بكل ثرواتها الب�شرية
واالقت�صادية بعيدا عن القب�ض على أ��سباب التقدم واال�ستمرار احل�ضاري ..
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�سوق احلراج متنف�س اجتماعي

يلتقي فيه كبار ال�سن واملتقاعدون وال�شباب
أ�جرى اال�ستطالع:ح�سن اخلاطر/مظاهر اخلمي�س
�سوق احلراج بالقطيف بب�ساطتها عامل غريب! ال�سري يف طرقها بالعد�سة الفاح�صة
امل�صورة ,يك�شف الكثري من أ��سرار ما جنهل من م�شاهد احلياة!
(ا إلن�سان عدو ما يجهل) زادنا هذا اال�ستطالع ت أ�كيدً ا على هذه الفكرة� ,إننا نت�صور
أ�ننا نطلع ق�س ًما من القراء على ناحية مهملة من تاريخنا وثقافتنا وجمتمعنا ,بل وكذلك
معاناتنا.
أ
هذا ا�ستطالع يحكي ممر درب تاريخي لل�سوق ,و�زمة بقاء و معانة حالية ,نرتككم
لتتعرفوا على كثري من هذه احلقائق ,مع جمموعة ـ خم�ضرمة� ,إن �صح التعبري ـ يف عمر
ال�سوق ,ترتكز جتارتهم فيه على أالجهزة الكهربائية ,وجتارة اخلردوات.
ت أ��سي�س وتنقالت
احلاج (جعفر عبد الر�سول ح�سني البزرون) أ�بوح�سني� 48 ,سنة .عملت يف ال�سوق ملدة 25
�سنة م�ضت ومازلت ,فر أ�يت تنقالت ال�سوق كلها .فعمر هذا ال�سوق � 30سنة تقري ًبا ,بد أ�
أ�ول ما بد أ� يف حي (املدار�س) يف ال�شارع املمتد �إىل حي (املدين) ,وبعد ذلك انتقل قرب
فرع البنك أالهلي الكائن آ
للن ,ثم انتقل الزدحام الطريق �إىل ال�ساحة الوا�سعة املجاورة
أ
ل�سوق اخلمي�س ,و أ�خ ًريا انتقل ب�سبب �وامر البلدية �إىل مقر �سوق اخلمي�س.
وكنت ومازلت بائع للمواد الكهربائية اال�ستهالكية ك�شيء أ��سا�سي ,ولكن كانت ال�سوق

أ�يام ال�ساحة ال�سابقة أ�ف�ضل ,لكون جميع الب�ضائع متحدة ,فق�سم اللحوم من :ال�سمك
والروبيان ,وق�سم اخل�ضروات و الفواكه ,و ق�سم املواد الغذائية ,و ق�سم أالدوات الكهربائية
وق�سم املالب�س وغريها كثري ...جميعها كانت تقع �ضمن نطاق واحد ,بعك�س احلال ا آلن.
وهذا أالمر �سبب قلة املتب�ضعني ,وهذا م�شاهد للعيان ,هنا املكان أ�ف�ضل و أ�نظم لكن
ف�صل ال�سوق معول هدم ال حجر بناء ,واملفرت�ض أ�ن تتواجد البلدية ب�شكل دائم هنا لكي
تتعرف على حقائق أالمور.
واقع معا�ش
و�شاركه الر أ�ي ( ال�شاه )-حممد علي �آل ع�صام� 52 -سنة وهو أ�قدم �شخ�صية يف ال�سوق
تقري ًبا ,ويلقب لذلك بـ (ال�شاه) أ�و (ملك ال�سوق) مع( ,زكي ح�سن العوامي) � 42سنة,
معنا يف حوار ورمبا ال�شرتاكهما يف ال�صداقة ونوع الب�ضاعة التي هي (اخلردوات) ,دور
يف توافق أالفكار .فقاال متحدثني:وقت العمل يبد أ� من ال�ساعة الثانية ظه ًرا ,حتى دخول
وقت �صالة املغرب ,ويوما اخلمي�س واجلمعة يعتربان ذروة أ�يام العمل .ومع عملية نقل
ال�سوق �إىل حملة �سوق اخلمي�س ,نطالب ب�إنارة ال�سوق من أ�جل ا�ستمرارية ال�سوق لي ًال.
ويعتمد دخل البائع يف ال�سوق على نوعية الب�ضاعة لكل بائع ,و نحب أ�ن ن�ضيف �إن فئات
ال�سوق متنوعة الطبقات العلمية واملالية ,و قا�صدي ال�سوق من مناطق كثرية من جميع
مناطق حمافظة القطيف ,وكذلك من خارجها ,بل يق�صده بع�ض أالجانب.

حممد آ�ل ع�صام

زكي العوامي ي�شري �إىل ب�ضاعته

ح�سن حمي�سن يتحدث للزميل مظاهر اخلمي�س

ولي�س هناك تواجد للعن�صر الن�سائي يف هذا ال�سوق ال كباعة وال م�شرتين ,وهذا فلذا نطالب الدولة ب�إحياء (�سوق واقف) لكونه تراث وطني ,يجب املحافظة
رمبا يعود خل�صو�صية عادات وتقاليد املنطقة ,رغم أ�ن ( �سوق حراج الدمام) عليه ,أ
ولل�سف مازال امل� ؤس�لني و أ��صحاب القرار يف البلدية ال ينزلون لل�شارع,
للن�ساء تواجد فيه ألن املجتمع هناك جمتمع متنوع ,بعك�س القطيف التي حتوي فهناك تخبط وع�شوائية واتخاذ لقرارات غري مدرو�سة ,ملاذا دائ ًما �سيا�سة
جمتمع واحد .ورمبا يعود ذلك لكون أ�غلب الب�ضائع ال تخ�ص الن�ساء ,رغم اجللو�س على املن�ضدة و املقعد؟!
آ
توفرها بع�ض أالحيان.
لدى النا�س مطالب يف البلدية مازالت متوا�صلة حتى الن� ,إ�ضافة على مطالب
ونحن متى ما ح�صلنا على ب�ضاعة جيدة م�ضمونة
أالخوة من ( تر�سيم ال�سوق ,االهتمام والدعم للرتاث
ال�شعبي يف املنطقة الذي يباع ال�سوق).
امل�صدر ا�شرتيناها ,وجميع الب�ضائع ن�شرتيها عن هناك درا�سة لتوحيد أ
ال�سواق
أ
أ
طريق املعارف ال�شخ�صية ,ولكن نتمنى من أ��صحاب
نطالب على �قل تقدير �ن ي�صبح �سوق حراج الدمام
املتنقلة يف �سوق واقف
القرار تغيري الو�ضع �إىل ما هو أ�ف�ضل ,فقد كانت لدينا
قدوة لبلدية القطيف ,لتح�سن و�ضع ال�سوق ,فانت�شرت
أ
أ
هناك حمالت املوبيليا والملنيوم واملناجر ,ذات ال�سعار
مطالبات قدمية كان للحاج (عبد املنعم احلداد ـ رحمه
اهلل ـ ) دور كبري فيها ,وتقدمنا مبعاملة ر�سمية نطالب فيها بـ( �شيخ داللني ,القليلة ,وموفرة أليدي عاملة كثرية ,وتعمل هذه املحالت من ال�صباح حتى
مراقب أ�غذية ,ع�سكري ,مكتب للبلدية مفعل) وال ندري هل تق�سيم ال�سوق الليل.
أ�ما هنا فاملجل�س البلدي يفتل ع�ضالته على جمموعة من العاطلني عن العمل
وتفكيكه كان جواب لتلك املطالب؟!
مع أ�نه يوفر باب رزق حالل لكثري من العاطلني عن العمل و أ�خ ًريا ,ويقول احلاج أ�و وذوي دخل حمدود ولي�س يف عملة تغيري حملة ال�سوق رغم كونه أ�ف�ضل ,أ�ي
زكي العوامي  :ملخ�ص ما نقول يوجد نق�ص حاد يف الرعاية ,ولقد أ��صاب كثري �سبب وجيه ,وما ح�صل من كوادر ( البلدية ,وال�شرطة ,والبحث اجلنائي)
من املطالبني الي أ��س من عدم حتقق أ�ب�سط أالمور التي حت�سن و�ضع ال�سوق .عملية ا�ستعرا�ض ع�ضالت فقط ,فكان تدخل البلدية أ�مر معيق غري مثمر ,وبع�ض
و أ��ضاف (ال�شاه) ككلمة أ�خرية :العمالة ال�سائبة املخالفة للقانون ورم ,نطالب أالخطاء يف عر�ض الب�ضائع من قبل جزء ب�سيط من الباعة يجب أ�ن ال يتحمل
نتائجه ال�سوق بكامله.
اجلهات الر�سمية املعنية با�ستئ�صاله.
و أ�قول ب�صراحة أ�ن هناك جهات ر�سمية لديها أ�فكار غري �صائبة عن ال�سوق ,من
تطلعات و أ�مال
أ
آ
هود عبد الكرمي �سلمان �ل يتيم ,يعمل يف ال�سوق منذ تخرجه من جامعة امللك كونه يحتوي على ب�ضائع كثرية م�سروقة� ,و كونه �سوق للفقراء ,ولكن بعك�س ذلك
�سعود ,كلية ا آلداب ,ق�سم اجلغرافيا .ومل يعمل ب�شهادته يف أ�ي قطاع .أ�ما هذا �سوق لو ح�صلت له رعاية ب�سيطة أل�صبح �سوق متكامل جاذب �سياحي.
و�سمعنا أ�ن هناك درا�سة لتوحيد أال�سواق املتنقلة يف �سوق واقف ,أ�نا �شخ�ص ًيا
ب�ضاعته فهي :ا إللكرتونيات اجلديدة.
أ
أ
�وئيد هذه الفكرة ,حيث ال ميثل ال�سوق احلايل �إال
قال أ�حب أ�ن أ�نوه ب أ�مور مل يتطرق لها الخوة,
حوايل  5ـ  , % 10من م�ساحة �سوق اخلمي�س ,لكن
وهي:
نطالب بـ �شيخ داللني ومراقب أ�غذية
أ
ملاذا هذا التكا�سل؟! و التقاع�س؟!
ي�شكل �سوق احلراج متنف�س اجتماعي حر لهايل
وع�سكري ومكتب مفعل للبلدية
دوامة التع�سف
حمافظة القطيف .فيكون فيه تالقي كثري من
أ�بوعلي ,ح�سن أ�حمد ح�سن �آل حمي�سن ,يعمل يف
كبار ال�سن واملتقاعدين وغريهم ...من هواة بع�ض
أ
أ
املقتنيات :أ
دائرة حكومية ,ويعمل يف ال�سوق من �جل زيادة دخله من قبل � 25سنه ,ومن
كالحجار الكرمية ,والعمالت ,والتحفيات ,والثريات.
ونالحظ اهتمام كبري و�ضخم أ
بال�سواق املماثلة لهذا النوع من أال�سواق ,يف دول أ�جل ثقافة حب العمل ,وهو أ�حد باعة اخلردوات يف ال�سوق ,حدثنا عن معاناته
أ
أ
ً
أ�خرى من دول اجلوار ,ف�سوق دولة قطر �كرب �شاهد على ذلك .ولكن هناك مع قرار البلدية ,قائال :لقد �مرتنا البلدية بالتب�سيط يف طرف �سوق اخلمي�س
بع�ض اال�ستنقا�ص من بع�ض أالطراف ب�سب وجود جتارة بيع اخلردوات يف �سوق املقابل لقرية التوبي ,وامتثلنا لذلك ,لكن عملية �إغالق نافذ خروج ال�سيارات
املقابل ألر�ض ال�سوق ال�سابقة� ,سببت م�شكلة.
واقف.
أ
أ
مع أ�ن هذه التجارة جتارة حمرتمة يف كثري من الدول املتقدمة ,لنها حتافظ من حيث �ن ال�سيارات �صارت ت�ضايقنا يف الدخول واخلروج ,فتعيقنا عن العمل,
خ�صو�صا فوجدنا احلل أالمثل يف اخلروج خارج أ�طار �سوق اخلمي�س .فامل�شكلة جاءت من
على البيئة من ناحية ,وت ؤ�من لقمة عي�ش كرمية من ناحية أ�خرى,
ً
أ
مع معلومية أ�ن هذا ال�سوق يوفر فر�ص عمل جيدة للعاطلني عن العمل ,و�نا قبل البلدية التي مل تنظم ال�سوق ب�شكل يراعي البائعني.
�شخ�ص ًيا من قدامى البائعني  ,و أ�ن� أش�ت ـ بحمد اهلل ـ حمل جتاري يعود الف�ضل يف هذه حلقة أ�ولية جل�س نب�ض ال�شارع ,من أ�جل حتقيق واقع وم�ستقبل أ�ف�ضل,
ن�ضعها بني أ�يدي نتمنى أ�ن تكون أ�مينة يف أالخذ و كذلك العمل!
ن� أش�ته �إىل عملي يف �سوق واقف.

حتقيق
حوار

املجل�س البلدي يفتل ع�ضالته على العاطلني عن العمل وذوي الدخل املحدود
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�إعداد/م ؤ�يد قري�ش

الدارية
ق�ضية احلدود إ

بـمـحــافــظــة الـقــطيـــــف
الدارية ؟
•ما املق�صود باحلدود إ
احلدود ا إلدارية هي حدود ت�ضعها وزارة الداخلية متمثلة يف �إمارة املنطقة لتحدد
�إداريا مناطق أ�عمال ا إلدارات احلكومية املختلفة من �صحة وبلديات وتعليم وامن ومرور
وموا�صالت وات�صاالت ...الخ .هذه احلدود تو�ضح حجم وم�ساحة عمل ا إلدارات املختلفة.
وتعطى ميزانياتها على هذا أال�سا�س وتنمى مناطقها أ�ي�ضا على نف�س أال�سا�س.
•ما هو املرتتب على احلدود ا إلدارية من فوائد و أ��ضرار ؟
أ
مو�ضوع احلدود ا إلدارية ح�سا�س جد ًا فعليه يرتتب كل ما �سبق ذكره على كافة ال�صعدة
احلكومية واخلدماتية التي ت�صب يف م�صلحة الفرد واملجتمع كم ًا وكيف ًا .فحينما يطالب
أالهايل مب�ست�شفيات أ�و مراكز �صحية ف�ستقوم الوزارة بالبحث عن موقع يف املحافظة فان
مل جتد �ستخ�سر املحافظة ميزانية امل�شروع او على أالقل �سيت أ�خر لهذا ال�سبب .وعلى هذا
القيا�س يف املدار�س واجلامعات واملعاهد واملخططات ال�سكنية واخلدمية ...الخ
الدارية أ
ال�صلية ؟
•ما هي حدود حمافظة القطيف إ
ال يخفى على اجلميع حدود حمافظة القطيف ا إلدارية بل وال يخفى حتى على وزارة
التخطيط والوثائق تثبت ذلك فهي متتد من جنوب �سيهات �إىل �شمال �صفوى مبحاذاة
كوبري ر أ��س الغار الواقع على طريق الدمام اجلبيل ال�سريع .ومن كوبري اجلعيمة/ر أ��س
تنورة مرورا بكوبري ر أ��س الغار حتى طريق ابوحدرية القدمي �شمال مزرعة ال�صبيغاوي
مب�سافة  20كيلو �شماال ونزوال بخط جغرايف من هذه النقطة باجتاه اجلنوب غرب املطار
ومن ثم التفاف ًا عليه باجتاه ال�شرق رجوعا �إىل جنوب �سيهات (اخلارطة )1
•ما الذي يحدث آ
الن ؟
أ
بد أ�ت الق�صة عندما تفاج� جمموعة من �صيادي �صفوى عند مالحظتهم بتغيري تعبئة
املعلومات يف أ�وراق ترخي�ص القوارب مبركز �سالح احلدود ب�صفوى �إىل مركز ر أ��س تنورة
وبعد التحري ات�ضح ب أ�ن منطقة امل�سيح (بحر �صفوى و�ساحله) والتي متتد من كوبري
اجلعيمة/ر أ��س تنورة �إىل كوبري حي النادي ب�صفوى قد ُ�ضمت �ضمن حدود حمافظة

ر أ��س تنورة ا إلدارية و�ستوزع على أ�هايل ر أ��س تنورة كمنح �سكنية وم�شاريع تنموية .فبد أ�
احلراك الر�سمي للمطالبة با إلن�صاف ألهايل �صفوى الذين ُوزعت أ�را�ضيهم على غريهم
ومنذ ثالثني عام ًا وهم يحلمون بقطعة أ�ر�ض
وبعد التحري الدقيق من أالهايل يف الدوائر احلكومية ات�ضحت الطامة الكربى جلياً
،فالق�ضية لي�ست ق�ضية حدود �صفوى بل الق�ضية هي برت وتغيري حدود حمافظة القطيف
ب أ�كملها لت�صبح كما هو مو�ضح يف اخلارطة التالية (اخلارطة )2
•هل كان هناك حترك ؟ ومن أ�ين أ�ُخذت هذه املعلومات ؟
أ�خذ جمموعة من ال�شباب حمل الق�ضية على عاتقهم وذلك بتحركهم الر�سمي والت أ�كد
من املو�ضوع عرب اجلهات املعنية فبد ؤ�وا مب�ساءلة املجل�س البلدي الذي أ�كد ذلك وعند
م�ساءلتهم عن دورهم و�سكوتهم عن الق�ضية كان الرد ب أ�نهم مل ُي�ست�شاروا يف املو�ضوع
ومل يمُ رر عليهم كما متت زيارة رئي�س مركز �صفوى والذي أ�كد أالمر و أ��ضاف اعتماد أ�م
ال�ساهك تلك القرية التي تبعد عن �صفوى ع�شرات أالمتار وتتبع لها يف كل �شيء لتكون
مركز م�ستقل.
كما خاطب أ�ع�ضاء املجل�س البلدي �إمارة املنطقة ال�شرقية مبدين ا�ستياءهم وا�ستياء
كافة أ�بناء املنطقة طالبني بذلك ا إلن�صاف والنظر يف املو�ضوع بجدية.
•ما النتائج املتوقعة على �إثر هذا التغيري ؟
.1وقف امل�شاريع ال�سكانية لعدم توفر أالرا�ضي داخل املحافظة.
.2وقف امل�شاريع التعليمية وعلى ر أ��سها �إن�شاء جامعة أ�و كلية أ�و مدر�سة على أ�قل تقدير
ذلك احللم الذي طاملا طالبنا به وتعرث بحجة عدم توفر أ�را�ض فكيف ا آلن
.3وقف امل�شاريع ال�صحية واالقت�صار على م�ست�شفى القطيف املركزي ذي الـ � 360سرير
الذي يخدم ن�صف مليون ن�سمة !!
.4انعدام التناغم بني امليزانيات املقررة وبني الزيادة ال�سكانية ( 500000ن�سمة حاليا
�ست�صل لـ  1000000ن�سمة خالل � 20سنة)

حتقيق
حوار

ُوجد )من فئة ب �إىل فئة أ� ،هذه الربقية يجب ان تُر�سل على وجه ال�سرعة من كل فرد
يتبع للقرية او املدينة املطالبة بذلك ،و�سيعتمد التجاوب لهذه الربقية من اجلهات
املعنية بنا ًء على الكم الذي �سري�سل لهذه الربقية.
الدارية �إىل الديوان امللكي:
.3الربقية العاجلة للحدود إ
�ستجدون منوذج ًا للربقية العاجلة املوجهة للديوان امللكي بخ�صو�ص احلدود ا إلدارية
حيث تعترب ك�إجراء عاجل للفت أ�نظار الديوان امللكي بهذا ال� أش�ن وهو �إجراء متهيدي
للخطاب الذي �س ُيوجه �إىل الديوان امللكي.
�سيعتمد التجاوب لهذه الربقية من اجلهات املعنية بنا ًء على الكم الذي �سري�سل لهذه
الربقية ،فنهيب بكل فرد من أ�هايل القطيف الكرام ب�إر�سال هذه الربقية ليكون لها
.5يعي�ش حاليا كل  878فرد يف املحافظة على  1كيلو مرت مربع بينما يعي�ش كل  7أ�فراد يف �صدى م�سموع لدى الديوان امللكي.
كما يجب على كل �شخ�ص أ�ر�سل تلك الربقية ب أ�ن يقيد ا�سمه وتاريخ ا إلر�سال ورقم
باقي املحافظات على  1كيلو مرت مربع.
أ
ُ
للثبات عند
ُ .6يقدر أ�ن ي�صل عدد �سكان املحافظة يف عام  1450هـ �إىل  905000حوايل �ضعف الربقيه لدى اللجنة امل�سئولة لتقوم ب�إح�صاء عدد الربقيات التي �ر�سلت إ
العدد احلايل .أ�ي أ�ننا خالل أ�قل من � ٢٠سنة �سنحتاج �إىل �ضعف امل�ساحة احلالية .ف أ�ين اجلهات املعنية.
�سي�سكن أ�بنائنا ف�ضال عن أ�حفادنا؟
الدارية �إىل الديوان امللكي:
.7تهالك اخلدمات العامة احلالية لعدم ا�ستيعابها الزيادة ال�سكانية ف�ستكون هذه .4اخلطاب للحدود إ
هذا اخلطاب �سيكون اخلطوة التالية بعد ار�سال الربقية العاجلة للديوان امللكي ،ولن
اخلدمات غري قادرة لتقدمي اخلدمة (�صحة ,تعليم ,خدمات حكومية).
أ
يتم ت�سليم اخلطاب �إال بعد جتميع اكرب عدد من ال�سماء املتبوعة بتواقيع و�سـُيعلن عن
.8وق�س على ذلك كافة اخلدمات االجتماعية واخلدمية واحلكومية.
�.9ست�ضطر أالجيال القادمة �إىل النزوح من جمتمعها أال�صلي �إىل باقي املحافظات مما البت ب�إي�صال اخلطاب للديوان امللكي بعد ت�شكيل جلنة �شبابية و وجهائية من منطقة
�سي ؤ�ثر �سلبا على هويتهم االجتماعية و أ�ي�ضا لن يكون لهم حق االمتياز يف أ�غلب احلقوق القطيف.
املدنية كالقبول يف اجلامعات أ�و الكليات وغريه  ،ولن تكون لهم احلرية يف ممار�سة
عاداتهم أ�و أ�عرافهم االجتماعية لكونهم جمتمع دخيل على باقي املحافظات.
•ما املطلوب منا جميع ًا آ
مناذج الربقيات :
الن؟
مبا أ�ن أالمر قيد التنفيذ ومل ُيرتجم على أ�ر�ض الواقع فعلينا جميع ًا املطالبة با إلن�صاف  -منوذج برقية املطالبه للمدينة/القرية مبركز �إن مل يوجد :
والعدل يف الق�ضية ب�شكل ر�سمي ومنا�شدة امل� ؤس�ولني ب�إعادة النظر يف املو�ضوع و�إن خادم احلرمني ال�شريفني
ا�ستدعى أالمر التوجه للديوان امللكي ال�سرتجاع ما أُ�خذ ودون التنازل عن أ�ي مقدار من �إحتذاء مبا ّمت مبدينة أ�م ال�ساهك أ�هايل مدينة  ........أالكرث كثافة �سكانية ينا�شدون
حدودنا ا إلدارية وينبغي عدم مترير الق�ضية مرور الكرام و أ�ن تكون حمط اهتمام كل عدلكم يف �إقامة مركز يف مدينتهم ملا يرتتب على وجوده من خدمات حكومية تتنا�سب
وتعدادهم ال�سكاين.
رجل وامر أ�ة وكهل وطفل ألن �آثارها امل�ستقبلية تهدد أ�جيالنا باخلطر.
مادمتم بخري العدل بخري
•وماذا بعد احلدود ا إلدارية؟
�سيتطلب منا ا�ستغالل هذه احلدود للبت يف املطالبة بامل�شاريع التنموية كاملخططات -منوذج برقية املطالبه بتحويل املركز (�إذا ُوجد) من ب �إىل �:أ
ال�سكنية وقطاع ال�صحة (كامل�ست�شفيات واملراكز) وقطاع التعليم (جامعات ,كليات خادم احلرمني ال�شريفني
�إحتذاء مبا ّمت مبدينة أ�م ال�ساهك أ�هايل مدينة  .............أالكرث كثافة �سكانية
ومدار�س).
أ
أ
فعلينا عدم الرجوع للخلف وجمرد التغني ب�ن لدينا حدود �إدارية وفقط ،بل يجب �ن ينا�شدون عدلكم يف تغيري فئة مركز مدينتهم من� ........إىل  ..........ملا يرتتب على
تت�ضافر اجلهود للمطالبة مبا ذكر أ�عاله لتهيئة املجتمع يف عي�شة كرمية يف دولة كرمية .هذا التغيري من خدمات حكومية تتنا�سب وتعدادهم ال�سكاين
مادمتم بخري العدل بخري
•تو�صيات عاجلة:
الدارية �إىل الديوان امللكي:
للحدود
العاجلة
الربقية
منوذجيوجد:
مل
ن
�
مبركز
للمدينة/القرية
.1برقية املطالبه
إ
إ
�ستجدون منوذج ًا للربقية العاجلة املوجهة للديوان امللكي للمطالبة مبركز خا�ص للمدينة خادم احلرمني ال�شريفني
او القرية �إحتذا ًء بقرية أ�م ال�ساهك أ
نطلعكم نحن رعاياكم أ�بناء حمافظة القطيف على مدى ا�ستيائنا من قرار التغيري
والحقية لذلك من أ�م ال�ساهك نظر ًا لفارق الكثافة
حلدود حمافظتنا االدارية وتقلي�ص م�ساحتها و�ضم أ�را�ضيها للمدن املجاورة والذي ّمت
ال�سكانية .
أ
هذه الربقية يجب �ن تُر�سل على وجه ال�سرعة من كل فرد يتبع للقرية او املدينة املطالبة دون مناقا�شة املجل�س البلدي ودون مراعاة الكثافة ال�سكانية وحاجتها للتو�سع العمراين
بذلك ،و�سيعتمد التجاوب لهذه الربقية من اجلهات املعنية بنا ًء على الكم الذي �سري�سل وما �سي ؤ�ول له القرار من أ�ثر �سلبي على م�ستوى اخلدمات احلكومية املقدمة وتوزيع
أ�را�ضي املنح امل�ستحقة ألبناء املحافظة وطنيا وتاريخيا فننا�شد عدلكم يف �إلغائه.
لهذه الربقية.
ؤ
أ
أ
�بنا�كم املتطلعون لعدلكم
.2برقية املطالبه بتحويل املركز (�إذا ُوجد) من ب �إىل �:
�ستجدون منوذج ًا للربقية العاجلة املوجهة للديوان امللكي للمطالبة بتحويل املركز (�إذا
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ح�سا�سية اجللد االحتكاكية"االكزميا"
Allergic Contact Dermatitis

�إ�شراف الدكتور �شادي أ�بو ال�سعود

ألي وجود ألي عرق ب�شري حمدد الحتمال ا إل�صابة بهذا املر�ض .هو أ�كرث �شيوعا يف الن�ساء
أ�كرث من الرجال و يف الغالب نتيجة للح�سا�سية من النيكل الذي هو أ�كرث �شيوعا يف الن�ساء
أ�كرث من الرجال يف معظم البلدان .قد حتدث يف حديثي الوالدة .أ�ما يف أالفراد امل�سنني
قد يتم ت أ�خري التطور �إىل حد ما  ،ولكن قد تكون م�ستمرة وال تختفي ما دامت حدثت يف
�سن مت أ�خرة .احل�سا�سية أ
للدوية املو�ضعية هو أ�كرث �شيوعا يف كبار ال�سن من  70عاما.

لال�ستف�سار  :الرجاء التوا�صل على الربيد االلكرتوين و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على ذوي
االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم alkhatmag@yahoo.com

أ�كزميا التما�س أ�و االحتكاك م�صطلح ي�ستخدم ب�شكل غري �صحيح يف بع�ض أالحيان
كمرادف أ
للكزميا احل�سا�سية "االرجية" .ح�سا�سية اجللد االحتكاكية هو التهاب يف
اجللد الناجمة عن املواد الكيميائية التي ت�ضر مبا�شرة على اجللد وح�سا�سية معينة
يف حالة أ�كزميا التما�س أالرجية .أ�كزميا التما�س هو التهاب يف اجللد تتجلى بدرجات
متفاوتة من احلمامي  ،وذمة  ،وحتو�صل وهو نوع من احل�سا�سية التي ي�سببها ت أ�خر
(احل�سا�سية) اجللدية الناجتة عن االت�صال مع ح�سا�سية حمددة التي كان املري�ض يعاين
من و�ضع ح�سا�سية معينة .يادا�سون و�صف ألول مرة أ�كزميا التما�س يف  .1895لقد طور التاريخ املر�ضي
االختبار رقعة اجللد لتحديد املواد الكيميائية التي ممكن أ�ن يتح�س�س منها املري�ض .وقد يجب اخذ التاريخ املر�ضي للم�صاب تاريخا تف�صيليا �سواء قبل وبعد اختبار الرقعة  ،وهو
أ�مر حا�سم يف تقييم أالفراد مع أ�كزميا التما�س أالرجية .أال�سباب املحتملة واملواد التي
انت�شرت اختبارات احل�سا�سية بوا�سطة �سولزبريجر يف الواليات املتحدة يف .1930
أ��سباب التهاب اجللد متا�سي تتطور مع مرور الوقت .مركبات الزئبق كانت تعترب واحدة تعر�ض لها امل�صاب ينبغي اختبارها حتديد ًا.
من أ�هم أ��سباب التهاب اجللد التما�سي ولكن نادرا ما ت�ستخدم يف أالدوية املو�ضعية  ،املر�ضى الذين يعانون من التهاب جلد متا�سي يتطلبون تاريخ ًا مر�ضي ًا أ�كرث تف�صيال
وحاليا هي أ�قل �شيوعا ك�سبب أ
للكزميا�.إيثيلني ثنائي أ�مني  ،الذي كان كمركب أ��سا�سي مقارنة مع معظم ا�ضطرابات اجللد أالخرى .التاريخ املر�ضي هو نف�س القدر من أالهمية
بعد اختبار اجللد  .التاريخ فقط ميكن حتديد ما �إذا كان رد الفعل للمواد التي كان املري�ض
يف كرميات  Mycologأال�صلي  ،ولذلك متت �إزالته من هذه الكرميات.
أ
ح�سا�سية هي جزئيا �و كليا م�سئولة عن التهاب اجللد احلايل.
قد يكون رد فعل �إيجابي ي�شري فقط حل�سا�سية ولي�س �سبب التهاب اجللد احلايل.
طبيعة املر�ض
معظم املواد الكيميائية قادرة على �إثارة أ�كزميا التما�س .هنالك ما يقرب من  3000مر�ضى "اجللدية" املعر�ضون لهذا النوع من احل�سا�سية
أ
من املواد الكيميائية موثقة توثيقا جيدا من أال�سباب املحددة أ
أالفراد مع التهاب اجللد "احل�سا�س" معر�ضون ملخاطر عالية لتطوير �كزميا التما�س
للكزميا التما�س أالرجية.
أ
والعرا�ض الظاهرة بالعني على اجللد هي عبارة عن تفاعليات داخل اخلاليا حتت اجللد وكذلك املر�ضى الذين يعانون من احل�سا�سية العامة وخا�صة من بع�ض النباتات
أ
تت أ�ثر مبقومات املناعة جل�سم ا إلن�سان ك�ثر �ضدي من وجود ج�سم غريب يحاول دخول والكرميات اجللدية.
اجل�سم.
أ
العرا�ض
أ
ظهور أ� ألعرا�ض عادة (يف غ�ضون ب�ضعة �يام من التعر�ض) يف املناطق التي تعر�ضت
االنت�شار
تقدر يف الواليات املتحدة منظمة ال�صحة والبحث انت�شار أ�كزميا متا�س حيث  13،6مبا�شرة للح�سا�سية .بع�ض املواد (مثال النيومي�سني دواء طبي) تخرتق اجللد ال�سليم
حالة لكل  1000من ال�سكان يعاينون الطبية من قبل أ�طباء االمرا�ض اجللدية ملثل هذه على نحو رديء ورمبا يت أ�خر ظهور التهاب اجللد �إىل أ��سبوع بعد التعر�ض .يتطلب ما ال
للكزميا يقل عن  10يوما أ
للطباء أالمريكية أ
امل�شكلة .يف  1995زيارات املر�ضى اخلارجيني  8400000أ
للفراد لتطوير ح�سا�سية معينة �إىل مادة تعر�ضوا لها حديث ًا.
التما�س .وكان هذا هو الت�شخي�ص اجللد الثاين أالكرث �شيوعا .الزيارات ملكتب أالمرا�ض الفرد الذي مل مت تعر�ض ل�سم نبات اللبالب يحدث معه التهاب خفيف بعد أ��سبوعني بعد
اجللدية والتنا�سلية  ٪ 9 ،منهم اللتهاب اجللد .يف عيادة أالمرا�ض اجللدية مركز �صحة التعر�ض لها ولكن عادة ما يتطور التهاب حاد يف غ�ضون  2-1يوم من التعر�ض الثاين
للكزميا ح�سا�سية  ،و  2،3 ٪قدم أ
الطالب  ٪ 3،1 ،من املر�ضى املقدمة أ
للكزميا متا�س والالحقة .تذكر أ�ن �إزالة مادة اللبالب من اجللد أ�مر �صعب ويغ�سل ما مل يكن الفرد تعر�ض
أ
أ
مهيجة .الدويل وكانت درا�سة �سويدية وجد �ن معدل انت�شار التهاب جلد متا�سي �رجي يف غ�ضون  30دقيقة من التعر�ض .
من أ�يدي كان  2،7حالة لكل  1000من ال�سكان .وجدت درا�سة هولندية أ�ن انت�شار التهاب احتمال أ�ن يكون �سبب التهاب اجللد اخلارجي يجب دائما أ�ن ينظر �إذا كان اجللد ب�شكل
طويل أ�و حتديدها ب�شكل حاد .بدء الفوري اللتهاب اجللد بعد التعر�ض للمواد أالولية
جلد متا�سي أ�رجي يف اليدين وكان  12حالة لكل  1000من ال�سكان.
ت�شري �إىل رد فعل �إما عرب التوعية ون�سيان التعر�ض لهذه املادة.
التهاب يف اجلفون والب�شرة املك�شوفة أالخرى التالية التعر�ض مل�سببات احل�سا�سية
وفيات املوت
أ�مر نادر احلدوث يف الواليات املتحدة .ت�سببت التهاب اجللد التما�سي من الين�سون املحمولة جوا.
أ
والع�شاب الربية وفاة يف الهند عندما و�صلت البذور امللوثة ل�شحنات القمح املتوجهة االحتكاك املبا�شر باملواد  ،وتظهر أ�عار�ضها أ�قل من  30دقيقة بعد التعر�ض املرتافق مع
أ�عرا�ض أ�خرى مثل �سرعة التنف�س  ،تورم العني �سيالن أالنف  ،أ�و احل�سا�سية املفرطة.
�إىل الهند.
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املطاط هو أ�هم م�صدر من االت�صال احل�سا�س وقد طور هيبوالرجينيك م�صطلح ي�شري حول العينني.
�إىل قفازات التي ال حتتوي على مواد كيميائية ت�ضاف �إىل توعية مطاط الالتك�س ولكن
قد ال تبني ما �إذا كانت قفازات الالتك�س هي مطاطية غري حم�س�سة .وتعرف ح�سا�سية �صبغات ال�شعر :
املطاط أ�كرث مع العاملني يف امل�ست�شفى  ،أالطفال الذين يعانون من �شلل احلبل ال�شوكي  ،ألفراد ح�سا�سية من �صبغات ال�شعر تطوير التهاب اجللد عادة أ��شد على أالذنني والوجه
املجاورة بدال من الرتكيز على فروة الر أ��س.
وينبغي تقييم أ��شخا�ص يرتدون قفازات مطاطية بعناية لكال االحتمالني.
التهاب اجللد املهني
أ
أ
أ�كزميا التما�س هو  1من المرا�ض املهنية  10الرائدة وقد مينع بع�ض الفراد من العمل .قرحات الرجل :
أالفراد املعر�ضون لتقرحات الركود معر�ضون ملخاطر عالية لتطوير أ�كزميا التما�س من
اليد هي أالكرث عر�ضة ب�شكل مكثف ملواقع االت�صال واملهيجات �سواء يف العمل أ�و املنزل.
أ
أ
أ
ولهمية اليد يف أالعمال اليومية قد تتكون االكزميا يف أ�وقات العمل وتختفي يف عطلة الدوية املو�ضعية التي تطبق على اجللد ملتهب �و متقرح.
نهاية أال�سبوع وخالل العطالت  ،ولكن أالفراد مع التهاب مزمن قد ال يظهر التاريخ
أ
الكال�سيكي يف عطلة نهاية أال�سبوع.
ال�سباب
أ
ؤ
أ
أ�كزميا متا�س هو أ�كرث احتمالية �إذا تت�ثر عدد من العمال يف مكان واحد.
ما يقرب من  25املواد الكيميائية ويبدو �نها م�س�ولة عن ما يقرب من ن�صف جميع حاالت
التهاب اجللد التما�سي التح�س�سي.
أ
أ
نبات اللبالب ال�سام هو املثال الكال�سيكي احلاد التهاب جلد متا�سي �رجي يف �مريكا
هوايات
هوايات قد تكون م�صدرا أ
للكزميا ح�سا�سية  ،على �سبيل املثال أ�عمال أ�خ�شاب الغابات ال�شمالية .يتميز التهاب اجللد التما�سي من اللبالب ال�سام بوا�سطة ل�شريط اخلطي من
اال�ستوائية الغريبة ،العمل مع االفالم أ�و املعاجلة با�ستخدام أاللوان النامية.
التهاب اجللد احلادة التي مت فيها تطوير أ�جزاء النبات على ات�صال مبا�شر مع اجللد.
النيكل هو ال�سبب الرئي�سي اللتهاب اجللد التح�س�سي االت�صايل يف العامل .ويف �شرعت
لوائح جديدة يف أ�وروبا يف انت�شار تقليل من ح�سا�سية النيكل يف ال�شابات والكهول،
أ
الدوية
أالعرا�ض اجللدية للنيكل عادة يظهر من التهاب يف املواقع التي يتم ارتدا ؤ�ها أالقراط
أالدوية �سواء امل أ�خوذة بو�صفة أ�و بدون و�صفة طبية من أال�سباب الهامة أ
للكزميا التما�س أ�و القالئد حيث حتتوي على النيكل أ�و أ�ج�سام معدنية (مبا يف ذلك لوحات املفاتيح لبع�ض
أالرجية.
الهواتف املحمولة) حتتوي على النيكل هي على متا�س مع اجللد .وميكن النظر �إىل
أ
ا آلثار ال�سلبية اال�ستخدام طويل املدى للكورتيكو�ستريويدات النظامية لعالج �كزميا ح�سا�سية النيكل ك�شئ مهني للعمال ومنهم من قد تكون مثرية للح�سا�سية النيكل املهنية
التما�س قد تنتج اعتال ًال �شديد ًا .وينبغي أ
للفراد مع التهاب جلد متا�سي �إال ت�ستخدم يف املقام أالول وت�شمل ال�شعر  ،عمال التجزئة  ،واملطاعم  ،وعمال النظافة املنزلية ،
أ
ً
مثبطات املناعة  ،ما مل تكن خمتربة جيدا وف�شلت يف حتديد ال�سباب العالجية و�صناعة املعادن.
أالفراد املتح�س�سون من النيكل قد تتطور عندهم حوي�صالت على جانبي أال�صابع من
لاللتهابات اجللدية �شديدة.
النيكل يف الطعام.
أ
أ
أ
احل�سا�سية �إىل نوع واحد �و �كرث من املواد الكيميائية يف قفازات مطاطية يف �ي فرد مع
العالمات اخلارجية
ويتميز باحل�سا�سية احلادة أ�كزميا متا�س مع حطاطات حاكة وحوي�صالت على قاعدة التهاب مزمن اليد للذين ي�ستخدمون القفازات ما مل يثبت خالف ذلك اختبار البقعة.
حمامية .قد تظهر لويحات متحززة حاكة مزمنة .املوقع أالويل اللتهاب اجللد غالبا ما أ�كزميا التما�س للمواد الكيميائية يف القفازات املطاطية يحدث عادة احلد أالق�صى على
يقدم أ�ف�ضل فكرة حول ال�سبب املحتمل أ
اجلوانب الظهرية يف اليد .عادة  ،وقطع من اجللد يحدث على ال�ساعدين حيث مل يعد
للكزميا التما�س أالرجية .الحظ ما يلي :
على ات�صال مع القفازات.
اليدين :
أ
أ
اليدين هي موقع مهم من �كزميا التما�س ح�سا�سية  ،ال �سيما يف مكان العمل .ال�سباب  Phenylenediamineهو مكون يف منتجات �صبغ ال�شعر احلناء والو�شم
ال�شائعة اللتهاب اجللد التح�س�سي على اليدين وت�شمل املواد الكيميائية املوجودة يف امل ؤ�قت التعر�ض لها يف منتجات �صبغ ال�شعر قد ت�سبب التهاب اجللد احلاد مع وذمة
�شديدة يف الوجه .قد تتكون ردود فعل �شديدة حتدث يف الو�شم احلناء ال�سوداء يف
القفازات املطاطية.
حول ال�شرج  :أ�كزميا التما�س متكرر يف املنطقة حول ال�شرج نتيجة ال�ستخدام أالدوية البالغني أ
والطفال.
أالفراد املتح�س�سون أل�صباغ واملواد الكيميائية يف غ�سل املالب�س واملن�سوجات يعانون
والعالجات (على �سبيل املثال  ،بنزوكاين مو�ضعي).
أ
من التهاب اجللد عادة على اجلذع  ،والذي يحدث احلد الق�صى على اجلانبني
التهاب أالذن الظاهرة :
أالدوية املو�ضعية هي أ�هم أ��سباب التهاب جلد متا�سي أ�رجي يف حاالت التهاب أالذن الوح�شي ا إلبطني .و�إ�ضافة املواد الكيميائية حافظة مل�ستح�ضرات التجميل واملرطبات ،
أ
والدوية املو�ضعية هي أال�سباب الرئي�سية أ
للكزميا متا�س أ�رجية .املواد احلافظة أالكرث
الظاهرة.
ا�ستخداما على نطاق وا�سع ت�شمل الربابن  ،التي لي�ست �سببا متكررة من التهاب جلد
متا�سي أ�رجي على الرغم من ا�ستخدام على نطاق وا�سع .خماطر التهاب جلد متا�سي
أ�كزميا متا�س املحمولة جوا:
أ
أ
أ
أ
قد توجد كيماويات يف الهواء تنتج االكزميا .التهاب اجللد وعادة ما يحدث هذا احلد �رجي ويبدو �ن �على �إىل  ، quaternium - 15تليها �كزميا متا�س ح�سا�سية
أالق�صى على أالجفان  ،ولكنه قد ي ؤ�ثر على مناطق أ�خرى تعر�ضت للمواد الكيميائية يف isothiazolinonesقد يكون لبع�ض أالفراد ح�سا�سية �ضد العطور .مت العثور
على عطور لي�س فقط يف العطور  ،كولونيا  ،ما بعد احلالقة ومزيالت العرق  ،وال�صابون
الهواء  ،ال �سيما يف الر أ��س والرقبة.
العيون  :قد تكون احل�سا�سية للمواد الكيميائية يف م�ستح�ضرات العيون تثري التهاب اجللد  ،ولكن أ�ي�ضا يف العديد من املنتجات أالخرى التي تغطي الروائح الكريهة للج�سم .قد
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حتتوي على مواد كيميائية منتجات ن�سكينتيد العطر ت�ستخدم كعن�صر من العنا�صر
املكونة للمنتج ولي�س و�صفها ب أ�نها العطر .وينبغي أ
للفراد من ح�سا�سية للعطور ا�ستخدام
املنتجات اخلالية من العطور .ل�سوء احلظ  ،ال يتم ت�سمية املواد الكيميائية الدقيقة
للفراج عن أ��سماء
امل�سئولة عن العطر يف املنتج .ولي�س مطلوبا من �صناعة العطور إ
املكونات امل�ستخدمة لتكوين العطر ،
التحاليل املخربية
كثريا ما ي�شار �إىل هيدروك�سيد البوتا�سيوم و املزرعة الفطرية ال�ستبعاد اللتهاب اجللد
يف اليدين والقدمني.
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االختبارات املعرتف بها
اختبار البقعة اختبار البقعة هو مطلوب لتحديد املواد الكيميائية اخلارجية التي يتعر�ض
لها ال�شخ�ص باحل�سا�سية .أالكرث فعالية من حيث التكلفة ويقلل من تكاليف العالج
يف املر�ضى الذين يعانون من ح�سا�سية �شديدة أ�كزميا .يجب �إجراء اختبار البقعة من
قبل مقدمي الرعاية ال�صحية الذين تدربوا يف أال�سلوب ال�سليم .وميكن ملعظم أالمرا�ض
اجللدية والتنا�سلية والتي ميكن حتديد احل�سا�سية ذات ال�صلة يف ما ي�صل �إىل ن�صف
املر�ضى امل�صابني.
ي�شار �إىل أ�كرث �شموال اختبار البقعة لتحديد احل�سا�سية للمواد الكيميائية مل يتم العثور
يف االختبار احلقيقي .التجارب من هذا القبيل عادة ما تتوافر �إال يف عدد حمدود من
املكاتب والعيادات اجللدية.

قد ت�ساعد م�ضادات اله�ستامني تقلل احلكة.
وينبغي جتنب ا�ستخدام املر�ضى م�ضادات الهي�ستامني املو�ضعية  ،مبا يف ذلك دوك�سيبني
ب�سبب املخاطر العالية على ما يبدو من عالجي املن� أش� أ�كزميا متا�س ح�سا�سية لهذه
العوامل.
ال�ستريويدات الق�شرية املو�ضعية هي الدعامة أال�سا�سية للعالج  ،قوة كورتيكو�ستريويد
املو�ضعي يجب أ�ن تتزامن مع �شدة ومكان أالعرا�ض.
احل�سا�سية ال�شديدة يف اليدين فرتة العالج  3أ��سابيع من ال�ستريويدات املو�ضعية  ،يف
حني أ�ن فئة  6أ�و فئة  7ال�ستريويدات القوية املو�ضعية وعادة ما ت�ستخدم حل�سا�سية أ�كزميا
متا�س من مناطق الثنيات.
التهاب جلد للبالب ال�سام كثريا ما يحتاج �إىل أ�ن يعامل مع دورة  2أ��سبوع الق�شرية.
معظم البالغني يحتاجون �إىل جرعة أ�ولية من  60-40ملغ والكورتيكو�ستريويد عن طريق
الفم هو على مدى فرتة  2أ��سبوع ،
نوع من العالجات )Topical immunomodulators (TIMs
متت املوافقة عليه حديث ًا أ
للكزميا وتو�صف للحاالت لتفادي أالعرا�ض اجلانبية
لل�ستريويدز والتي ال ت�سبب �ضمور جلدي  ،الزرق  ،و�إعتام عد�سة العني أ�و عند تطبيقها
بالقرب من العني.
أ
تاكروليما�س املو�ضعية هو خيار يف املر�ضى الذين يعانون من التهاب جلد متا�سي �رجي
اجلفن
أ
 Pimecrolimusكرمي هو عالج مو�ضعي من املفيد يف كثري من الحيان عن
أ�كزميا التما�س أالرجية من الوجه.
قد يفيد �سورالني با إل�ضافة �إىل أال�شعة فوق البنف�سجية مع أ�كزميا متا�س احل�سا�سية التي
ال ت�سيطر عليها ب�شكل جيد من قبل ال�ستريويدات املو�ضعية.

�إجراء اختبار البقعة كما يلي
يتم تطبيق كميات �صغرية من التخفيفات املنا�سبة امل�سمى للمواد الكيميائية على اجللد
واملغطي لل 2يوما .قد يكون الت�صحيح على الي�سار اختبارات ملدة  3أ�يام قبل �إزالته .بع�ض مثبطات املناعة القوية أ
للمرا�ض املزمنة  ،مثل ا آلزويثوبرين ( )Imuranت�ستخدم
أ�و ال�سيكلو�سبورين (نيورال)  ،يف احلاالت امل�ستع�صية املزمنة على نطاق وا�سع �شديد
املواد قد حتتاج ألربعة أ�يام ملعرفة �إمكانية احل�سا�سية منها
أ�كزميا متا�س أ�و ح�سا�سية �شديدة اجللد اليد التي متنع الفرد من العمل أ�و أ�داء أالن�شطة
اليومية.
النظام الغذائي
بع�ض املواد مثل النيكل ت�ضاف �إىل مواد غذائية ولذلك فان االبتعاد عنها يقلل من
ا إل�صابة وي�ساعد على �سرعة ال�شفاء

اختبار اجللد
العالج الطبي
معاجلة أالعرا�ض كمادات باردة أ�و املاحلة مع أالملونيوم مفيدة اللتهاب اجللد احلاد
احلوي�صلي (مثل اللبالب ال�سام).

الكاتب د .دانيل هوجان بروفي�سور أ�مرا�ض جلدية مركز فلوريدا أ
للبحاث

SPORT

أ�وال أ�تقدم بالتهنئة �إىل كافة أ�بناء القطيف احلبيبة ب�صعود نادي الرتجي الريا�ضي �إىل
م�صاف أ�ندية الدرجة الثانية  .ومن حق جمهور الرتجي أ�ن يفرح ويغني بعد أ�ن أ�هداه
جنومه ن�صر ًا م�ستحق ًا أ�عاد الثقة والروح أ
والمل للقطيف ،و أ�عاد جمدا كاد أ�ن يندثر
ولكن عزمية ه ؤ�الء ال�شباب وحبهم و�إخالا�صهم وفكرهم الكروي الراقي جددوا أ�يام
م�ضت وعادوا الب�سمة من جديد �إىل جمهور وع�شاق الرتجي و للقطيف.
مربوك لكل أالحبة يف قطيفنا الغالية ،ومربوك لكل من يتعامل مع الرتجي بنظرة وطنية
وحتية للنجوم الذين أ��سعدونا وللجهاز الفني وا إلداري وقد قلت يف مقالتي املا�ضية عند
حتقيق أ�بطال ا إلثقال البطولة ا آل�سيوية .ب أ�ن هذه بداية االنت�صار وعهدا جديد �سوف
يبد أ� به النادي يف مو�سمه اجلديد وفع ًال حتقق ذلك ألنني كنت واثق بقدرات أ�بناء
القطيف و�شبابه الواعد بان الرتجي �سوف يعود بثوبه اجلديد مع ه ؤ�الء الكوكبة من
ال�شباب والذين يحملون فكرا كرويا نا�ضجا وثقافة كروية عالية متحدين كل ال�صعاب
التي يف طريقهم.
أ
أ
أ�ثبت فر�سان الرتجي �ن كل من راهن عليهم كان يراهن على فر�س ��صيل يجيد النزال
يف أ�ي مكان و أ�مام أ�ي مناف�س ،أ
ولننا راه ّنا عليهم وقلنا �إن الن�صر �سيكون حليفهم
كنا نعلم �إننا النراهن على جواد خا�سر ،و�إمنا على العبني يتمتعون بثقافة االنت�صار
والطموح والرغبة يف دخول ع�صر االنت�صارات من جديد والعودة �إىل من�صات التتويج
وزرع الفرحة على قلوب حمبيه وع�شاقه  .راهنا عليهم ألنهم يتمتعون بالروح القتالية
العالية،ويلعبون بروح أال�سرة الواحدة .
احبتي يف هذا ال�صرح ال�شامخ رغم العوا�صف التي تهب عليه بني احلني أ
والخر �إال �إنني
أ�ثق برجال القطيف و�شبابه �إين أ�جدد يف مقالتي ب أ�ننا يجب أ�ن نحافظ على وجود هذا
النادي.
�إننا يف ع�صر ًا يتطلب منا الوقوف مع بع�ض كي ت�سري قافلة هذا النادي مع قوافل
أالندية أالخرى ولي�س تلك أالندية أ�ف�ضل منا وال يوجد نادي ال يخلو من امل�شاكل ،أ�عرق
أالندية لديها م�شاكل ولكن عندما تتوحد الكلمة وتتوافق وجهات النظر �سوف تن�صهر
تلك العوائق وحتل بال�شكل ا إليجابي واملحبب لدينا.
�إننا يف و�ضع جدا خطري فان كنا نعي�ش املثالية يف كل تعاملنا واحرتام وجهات النظر
املختلفة وحلها بالطرق ال�سلمية ال بال�شتم والغيبة واملح�سوبية أ�و الطبقية �سوف نكون يف
قمة احل�ضارة التي نحن نع�شقها أ�بناء هذه املدينة التي هي من �سماتنا ومن ح�ضارتنا
نحن حتملنا على عاتقنا وبتحدي كبري هذه امل� ؤس�ولية ،وعلينا أ�ن ننه�ض بهذا الكيان
ونحافظ عليه لنجعله يف مقدمة أالندية أالخرى وال ينق�صنا �شئ.نحن نعلم ان هناك
عوائق مادية كبرية ولكن لدينا رجال تتمتع بفكر ريا�ضي رائد با�ستطاعتهم دعم م�سرية
النادي معنويا ومادي ًا فلديهم اخلربة الكروية الكافية .
أ
�إن ا إلدارة ا آلن يف بر أالمان وبعيده كل البعد عن ال�ضغوطات ويجب �ن تكون كل
القرارات وا�ضحة و�صريحة وحمددة و أ�ن تكون املجامالت أ�بعد ما تكون عن قراراتها
ويجب أ�ن تخاطب امل�سئولني ورجال أالعمال لدعمها ماديا و�شرفيا واجتماعيا و�إذا مل
يكن هناك دعم مادي فيجب على جميع رجال ا إلعمال ولفكر يف القطيف تقدمي كل
اخلدمات والت�سهيالت الالزمة للنادي أ
ولبناء النادي ولو بال�شيء القليل ولو �شرفيا.
هناك عـدة ر�سائل أ�ريد أ�ن أ�وجهها ملن ميلكون القرار وذلك لكي ي�ستمر ا إلجناز
ويت�ضاعف .
او ًال:
أ
أ
يجب �ن ت�شكل جلنة ا�ست�شارية خمولة من ا إلدارة ومبوافقة �ع�ضاء �شرف النادي وبع�ض

دوي اخلربة من اجلمهور تبحث م�سرية النادي
وو�ضع خطة مربجمة ت�ضم خربات �إدارية وفنية
وت�سويقية و�إعالمية وطبية من اجل الرقي مب�ستوى
طموح النادي وجماهريه وع�شاقه.
يجب ان تكون هذه أالع�ضاء متثل مدرب وطني كف ؤ� يفيد النادي يف أالمور الفنية ورئي�س
�سابق متمكن خبري ن�ستفيد من خرباته ومن طبيب يف جمال الطب الريا�ضي لكي يفيدنا
فيما يعانيه الالعبني من �إ�صابات من اجل احلفاظ عليهم وجتنيبهم اال�صابه و بان تكون
هناك حما�ضرات أ��سبوعية م�ستمرة من اجل تثقيف الالعبني عن �إ�صابات املالعب.
ومن باحث اجتماعي أ�كادميي يخلق لك جوا مريح ًا يجتمع فيه مع الالعبون ويتكاتفون
ويهيئ لهم لنف�سية املريحة ،ومن �صحفي وكاتب �إعالمي يفيد الفريق يف جمال ا إلعالم
الريا�ضي وكذلك العب �سابق مرح لبق يدخل يف نف�سية الالعبني ويحثهم على التوا�صل
واملحبة بني بع�ضهم بع�ض له خربته ووزنه واحرتامه وو�ضعه االجتماعي مع املجتمع
ويتكيف مع الالعبني وميدهم بخربته يف كيفية التعامل مع املباريات داخل امللعب
وخارجه ،ورجل أ�عمال ريا�ضي اجتماعي ي�ستفاد منه ت�سويقيا ويجيد عملية الت�سويق
النادي جتاري ًا وحمامي متخ�ص�ص يف املجال الريا�ضي لكي يدافع عن حقوق النادي
والالعبني.ومن اجل املحافظة على االجناز والطموح يف تقدمي م�ستوى يليق ب�سمعة
الفريق وير�ضي طموحات وتطلعات اجلمهور الواعي الذي ميتلكه هذا النادي يجب
�إح�ضار طاقم تدريبي كبري للفريق ويكون على م�ستوى الطموحات وله �شهادته وخرباته
الطويلة يف جمال التدريب.
و أ�خريا
أ
�إىل �إخواين الالعبني اجعلوا همكم كيف نحقق المنيات و نحافظ على ا إلجناز وي�صعد
الفريق �إىل م�صاف الكبار ف أ�نتم قبل أ�ن حتققوا ا إلجناز للقطيف ف أ�نتم حتققوه لكم و أ�ول
من ي�ستفيد من ال�صعود واللعب مع الكبار هو انتم ففائدتكم مادية ومعنوية واجتماعية
ن�صيحيتي لكم التكاتف والبعد عن املنهجية املعتادة يف املع�سكرات والتمارين واملباريات
وت أ�كدوا �إنكم يف خندق واحد فحبكم وخوفكم على بع�ضكم و�إخال�صكم لل�شعار وللقطيف
�سيحقق االجناز تلو االجناز وتقبلوها من أ�خ كبري لكم عا�شر م�سرية هذا النادي يف
الفوز والهزمية .
وبالتوفيق لكم ولهذا النادي العريق �إن �شاء اهلل.

الريا�ضية

الرتجي جواد أ��صيل

بقلم :علي �آل ثاين

33

اخلط  -العدد الرابع
رجب  1432 -هـ
يونيو  2011 -م

الفن الت�شكيلي
34

اخلط  -العدد الرابع
رجب  1432 -هـ
يونيو  2011 -م

الفنانة الت�شكيلية �سيما عبد احلي

لن أ�قبل أ�ن تذبل حديقة الفن

كنت أ�لون دفاتر التلوين أ
كالطفال ثم أ�عاود ر�سمها وحني كربت ,كربت معي ر�سوماتي
حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
الفنانة �سيما عبدالرزاق عبداهلل �آل عبد احلي  :من مواليد.القطيف ,اململكة
العربية ال�سعودية .حا�صلة على درجة املاج�ستري يف الت�صميم الداخلي من اجلامعة
االفرتا�ضية الدولية يف اململكة املتحدة عام 2008م .خريجة جامعة امللك في�صل
بالدمام عام 2004م يف عمارة الت�صميم الداخلي .نائبة الرئي�س ملجل�س �إدارة
جماعة الفنون بالقطيف .ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للفنون الت�شكيلية (ج�سفت).
ع�ضو جماعة الفنون لت�شكليه بالدمام واجلوف وجماعة اخلط العربي بالقطيف.
�شاركت يف العديد من املعار�ض الت�شكيلية داخل اململكة وخارجها ،با إل�ضافة
ملعر�ضها ال�شخ�صي( من فوق أالرفف) 2009م .ح�صلت على العديد من اجلوائز
و�شهادات التقدير..يف هذا اللقاء حتدثنا الفنانة �سيما عن جتربتها الت�شكيلية ،
كما تلقي ال�ضوء على عدد من املو�ضوعات ذات العالقة..
ت�شكيلية00البدايات00الرها�صات 0
جتربتك كفنانة
حدثينا عن
ِ
إ
جتربتي يف الفن الت�شكيلي عامل زرعت بذوره بنف�سي منذ ال�صغر .تلك الرتبة كانت
جافة و أ�نا من جعلها ندية حني بللتها باملاء .اخرتت أ�نا لها البذور وزرعتها ,من ثم
أ�خذت أ��سقيها حتى كربت واحللم أ�خذ يكرب ويكرب ,ومن ر�سومات طفلة هاوية �إىل
ر�سومات أ�كرث �إتقان ,ومن بداية الثمرة قفزت البذرة �إىل مرحلة الن�ضوج وتراءت

علنا أ�مام اجلمهور و أ�خذت أاليدي ت�صفق بالظهور ,وكم كنت �سعيدة ,بل كنت يف
غاية ال�سعادة و أ�نا أ�قول يف داخلي و أ�خريا حتقق حلمي.
كنت أ�لون دفاتر التلوين أ
كالطفال يف ا إلجازات من ثم أ�عاود ر�سمها ,و أ�تابع
برامج الر�سم يف التلفاز ,وحني كربت ,كربت معي ر�سومات واجتهت يف اجلامعة
�إىل جمال هند�سة عمارة الديكور الداخلي وبد أ�ت أ�تقن ر�سم اخل�شب والزجاج
واخلامات املختلفة بالر�صا�ص واحلرب أ
واللوان ,عندها بد أ�ت ار�سم لوحات أ�كرب
وخطيت خطوات التجريد يف عام 2000م وبد أ�ت أ�عر�ض أ�عمايل يف أ��سوار اجلامعة
وانتقلت بعدها خارج تلك أال�سوار ,من ثم ان�ضممت �إىل جماعة الفن الت�شكيلي
بالقطيف و�شاركت يف معر�ض من معار�ضها ونلت جائزة معر�ض ال�شباب ,بعدها
�شاركت يف م�سابقة احلياة مول (كلك فن بالريا�ض) ونلت املركز العا�شر بني ت�سعة
من بني كبار الفنانني ,بعدها بد أ�ت �إعداد معر�ضي أالول (من فوق أالرفف) ,من
ثم املعر�ض الثنائي (خرب�شات الروح) ,والرباعي أ
(الربعة)� .شاركت يف العديد
من املعار�ض داخل وخارج اململكة من تركمن�ستان ,وترك�ستان ,واملغرب ,والت�شيك,
والبحرين والكويت يف بينايل اخلرايف الدويل الرابع للفن املعا�صر وعلى هذا
املنوال أ��سري.
ماذا عن املدار�س التي ت أ�ثرت بها ؟
الفن جميل ب�شتى أ�نواعه وكل حمتواه ,واملتعة أ�ن ت�ستمتع مبا تختار وت�شد امل�شاهد
ليطيل النظر أ�طول ما ميكن للوحة .من هنا اخرتت املدر�سة التجريدية التي حتكي
يف لوحاتي أ�الف الق�ص�ص وتتوه امل�شاهد من و�سط الق�صة ليعاود قراءة احلكاية
من جديد.
كيف تنظرين �إىل الفن الت�شكيلي بعد هذه التجربة الغنية؟
أ�نظر للفن الت�شكيلي كما أ�نظر للبحر الوا�سع بدرجاته التي تت أ�رجح من أالزرق
الفاحت للداكن ومن خ�ضرة مياه اجلزر �إىل زرقة مياه املحيط واللون أالبي�ض
يتالطم مع أ�مواجه.
كيف ترين واقع الت�شكيليني والت�شكيليات باململكة ؟ وما م�ستقبل الفن
الت�شكيلي فيها ؟
املله أ
يقال دائم ًا أ�ن أ�جمل أالزهار تلك أ
بال�شواك.
مثل هذه العبارة متام ًا أ�رى م�ستقبل الفن الت�شكيلي باملنطقة ال�شرقية.
كانت أال�ضواء خافته حتى أ�نها ال ترى .فقط �سمعت عن بقعة ال�ضوء التي ترميها
على أالر�ض ,ورغم هذا اجتهت ألراها ,وت�ساءلت!! ....أ�ين هي أال�ضواء؟ وملا ال
أ�راها؟ ...حتى و�صلت...بد أ�ت أ��سري حول تلك الدائرة املغلقة كي أ�تعرف على
نقاطها .وكنت أ�ت أ�مل و أ�نا ابت�سم ,ومع �شروق فجر  2009افتتحت معر�ضي أالول

الفن الت�شكيلي

على �صالة نادي الفنون بالقطيف و�شع املعر�ض بجميع القوة ا إل�شعاعية وت�سلطت الك�شافات على أالر�ض ,و أ��صبح �ضيائها يزداد ويزداد حتى أ�نه أ�خذ يع�شي العني .بقع
�ضوئية تلو بقع تتحرك بكل أاللوان على أالر�ض ,وزخر ذلك العامل ومنت�صف عام  2010ب أ�روع املعار�ض الفنية الت�شكيلية لفنانات وفنانني املنطقة ال�شرقية وال �سيما
القطيف حتديد ًا.
يف البداية مل أ�كن أ�عرف عن ذلك العامل �شيئ ًا �سوى حلم كان بداخلي يتج�سد ,وحني أ�ن�سقت وراء احللم كونت �صداقات عدة وتعرفت على عوامل عدة و أ�بحرت فيها
ب�سرعة �شتى ,وكنت أ�رى أ�ن أ�ع�ضاءها تزدهر وورودها تتفتح وتنمو ورودا جديدة .وكل الورود التي كانت خامدة ...خاملة بال حراك وك أ�نها ا�ست�سلمت للذبول ,أ�و أ�نها ال
تكرتث للوقت الذي �ستتفتح فيه تفتحت ب�سرعة ون�شرت عبقها يف تلك ال�سماء.
هل ثمة معوقات؟
بد أ�ت املعوقات تخرتق طريق النجاح ،أ�بواب تلو أ�بواب تغلق يف تلك احلديقة دون
�سبب ,وكلما حاولنا �إزالة أالبواب أ�و فتحها تعقدت أالمور 00أ�كرثمن مادة أ�و مكان
أ�و ت�صريح أ�و ترخي�ص أ�و أ�مور �شتى حتاول �سد احلديقة بطريقة غري مبا�شرة
مهما كان الثمن ,ومن يفعل هذا يعرف أ�ن طريق فتح أالبواب يعني غابة غناء
مزدانة بكل أالزهار أ
باللوان.
كنت أ�رى أ�ن الورود تبت�سم لبع�ضها البع�ض رغم كل الظروف وتواجه وحتارب,
وخرجت حتى من أ��سوار حديقتها للنهو�ض و أ�بت أ�ن تتوقف .العديد والعديد من
الكتابات على أالوراق كان يعلم عليها بتلك أاللوان ال�شفافة ..ولن نن�سى ما أ�خذت
الوزارة تبثه يف الوقت احلايل من املعار�ض الواحد تلو ا آلخر وم�سابقات تزيد من
حما�سنا.
ال أ�عرف �إن كان عظماء الفنانني بد أ�و هكذا..ولي�ست فرن�سا ورو�سيا و�إيطاليا
وغريها من الدول أالوروبية ال�شهرية ب أ�ف�ضل من هذه أالر�ض.
فنانني وفنانات ن�سعى جاهدين على هذه أالر�ض لتزدهر ،وما نناله ب�صعوبة يطول
بقا ؤ�ه  ..والكل ي�سعى للو�صول .ويكفي أ�ن نرى الطموح والرغبة واملثابرة قدم ًا
أ
للمام .أ��شعة ال�شم�س كل يوم ت�ضيء ال�سماء ..ونحن كهذه أال�شعة لن نقبل أ�ن
تذبل حديقة الفن هنا و�صوال للعاملية وب أ�ف�ضل ا إلمكانات.
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أ�نواع الت�صوير الفوتوغرايف3-
بداية �شكرا لكل ر�سائلكم ومكاملاتكم اجلميلة التي و�صلتنا بعد ن�شر اجلزئني أالول والثاين االمر الذي ي�شجعنا للم�ضي قدما يف تقدمي املزيد يف
هذا املجال وي�سعدنا يف هذا العدد أ�ن ن�ستكمل احلديث عن بقية انواع الت�صوير الفوتوغرايف ونبد أ�ها بالت�صوير الفائق ال�سرعة.
الت�صوير فائق ال�سرعة
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High Speed Photography
بعد�سة عبا�س اخلمي�س

للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

�إعداد فرا�س أ�حمد أ�بو ال�سعود

يخت�ص هذا النوع بت�صوير االج�سام املتحركة ب�سرعة
عالية وبالتايل احل�صول على لقطات ال ت�ستطيع العني
املجردة ادراك جمالها وحتتاج اىل تقنيات عالية
ومعدات خا�صة قد تكلف امواال باه�ضة .ويرى
امل�صور حممد امل ؤ�من أ�ن م�سمى ت�صوير االج�سام
ال�سريعة غري دقيق ألن االج�سام امل�صورة ال تكون
�سريعة بل أ�ن احلدث نف�سه هو ال�سريع ولذلك فقد اقرتح
تغيري امل�سمى اىل "ت�صوير االحداث ال�سريعة" .من أ�مثلة
هذا النوع ت�صوير انك�سار الك أ��س� ,سقوط قطرات املاء
أ�و ارتطامها ب�سطح ما ,انفجار بالون  ,ر�صا�صة تقطع
تفاحة...الخ

بعد�سة حممد امل ؤ�من

الت�صوير املقرب

Macro

الت�صوير املقرب او املاكرو ويعرف كذلك با�سم
 Close Upهو ت�صوير اال�شياء من م�سافة قريبة
وحماولة اظهار تفا�صيلها الدقيقة .قد يبدو اال�سم
غريبا خ�صو�صا ملن لديه معرفة باللغة اليونانية حيث
أ�نها تعني (الكبري) ولكن ميكن ربط اال�سم بحقيقة أ�ن
ال�صورة النهائية تكون جلزء مكرب من ال�شي ال�صغري.
يحب أ�كرث حمرتيف هذا النوع من الت�صوير ت�صوير
احل�شرات والورود .يكمن جمال هذا النوع من الت�صوير
يف أ�نه يرينا ا�شياء ال ميكننا ر ؤ�يتها بالعني املجردة.
بعد�سة �صادق اخلاطر

ملحوظة  :يرجى عدم ا�ستخدام أ�ي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع أل�صحابها حيث أ�نهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط

يختلف هذا النوع من الت�صوير عن باقي أالنواع
ي أ�ن هذا النوع يعتمد على خيال امل�صور خللق
لوحة فنية مميزة من ا�شياء قد نراها ب�شكل
يومي وال تلفت �إنتباهنا .للتجريد طرق خمتلفة
ومنها ا�ستخدام االلوان او أالمناط (تكرر
اال�شكال) جمتمعة خللق ال�صورة ويربط
الكثريون التجريد بالغمو�ض .لتو�ضيح هذا
النوع نذكر هنا بع�ض االمثلة التي ت�صلح
ألن تكون مو�ضوعا ل�صورة جتريدية� :صور
كثبان رملية متجاورة-نوافد متعددة ملبنى-
جمموعة من االوراق املتتابعة -ت�شققات يف
ار�ض ياب�سة...الخ

االبي�ض أ
وال�سود

�سيمفونية ال�ضوء

الت�صوير التجريدي
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بعد�سة زكي غوا�ص

:Black & White

يعرف هذا النوع اي�ضا بالت�صوير أ�حادي اللون .ترددت كثريا قبل �إدراج هذا النوع كنوع
م�ستقل نظرا ألن أ�غلب موا�ضيعه تدخل �ضمن أالنواع ال�سابقة وكل ما يف أالمر أ�ن ال�صورة
ت أ�تي بتدرجات االبي�ض أ
وال�سود ال أ�كرث ولكن وبعد التحدث مع بع�ض اال�صدقاء ارت أ�يت أ�ن
هذا املو�ضوع من املمكن ان ي�شكل نوع ًا م�ستق ًال ومثلما قال ال�صديق امل�صور عبا�س اخلمي�س:
"لن التحويل أالحادي فن قائم بذاته و نظر ًا لكون أالبي�ض أ
أ
وال�سود هي املدر�سة الرئي�سية
ً
أ
أ
الكال�سيكية قدميا ,ي�صنف كثري من املحرتفني الت�صوير بالبي�ض وال�سود كمحور م�ستقل
بذاته بناء على عملية التحويل وعدم �سهولتها واي�ضا نظرا لوجوب االهتمام بالتباين
وغريها من االمور ولذلك جتد أ�ن كل م�سابقات أ�و معار�ض أالبي�ض أ
وال�سود تكون غالبا
ًمفتوحة املحاور ألنها فن يف املعاجلة" .يعرف ا إلحتاد الدويل لفن الت�صوير الفوتوغرايف
(ال�سود أ
للعمال أالحادية أ
أ
والبي�ض) كما يلي ":هي أالعمال التي ترتاوح من الرمادي
أ
أ
أ
أ
ً
ً
القامت جدا (ال�سود) �إىل الرمادي النا�صع جدا (البي�ض)� ،عماال �حادية اللون بدرجات
خمتلفة من الرمادي وتبقى أ�عمال أال�سود أ
والبي�ض التي تن�سجم متام ًا أ�و (املخففة) يف لون
أ
أ
واحد ،أ�عما ًال أ�حادية اللون ويجوز ت�صنيفها �ضمن فئة ال�سود والبي�ض".

ال�سيلويت

Silhouettes

ال�سيلويت نوع من أ�نواع الفنون ب�شكل عام حيث أ�نه مت ا�ستخدام ال�سيلويت بداي ًة يف
فن الر�سم وبعدها تو�سعت جماالته حتى و�صل لعامل الت�صوير  .املق�صود بت�صوير
ال�سيلويت ب�شكل مب�سط هو ت�صوير اخليال أ�و الظل مبعنى �إظهار حدود اجل�سم بدون
�إبراز مالحمه و تفا�صيله فيظهر لنا باللون أال�سود� .سمي هذا النوع "�سيلويت" ن�سبة
�إىل أ�حد الوزراء الفرن�سيني ويدعى ( ) Etienne de silhouetteحيث كان
يق�ص أ��شكا ًال من الورق أال�سود ويقوم ب�إل�صاقها على ورق أ�بي�ض لتكون النتيجة لوحة
متباينة ب�شكل جميل.

بعد�سة زهري الطريفي

بعد�سة عبداهلل ابوال�سعود

امل�صادر

http://ar.wikipedia.org
http://www.ephotoc.net

وختام ًا ،يوجد هناك أ�نواع أ�خرى غري تلك املذكورة يف هذا املقال ولكن ما ذكرناه
هنا هي أالنواع أالكرث ا�ستخداما وما تبقى ف�إما أ�ن ا�ستخداماتها لي�ست �شائعة او أ�نها
م�ستنبطة من نوع أ�و اكرث من أالنواع ال�سابقة مثل ت�صوير املنتجات ا إلعالنية الذي
يدخل �ضمن ت�صوير احلياة ال�ساكنة أ�و املاكرو أ�و كليهما يف نف�س الوقت وكذلك أالمر يف
حال البانوراما التي قد حتتمل أ�كرث من نوع و�سيكون لنا وقفات مع بع�ض هذه االنواع يف
أالعداد القادمة �إن �شاء اهلل.
http://www.seafriends.org.nz/phgraph
http://www.buzzle.com/articles/types-of-photography.html
http://www.answers.com/topic/architectural-photography
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اعالنات

الندماج الوطني يف لقاء حوار احل�ضارات
إ
مابني دعوتني كرميتني من أال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صر اهلل حل�ضور اللقاء ال�سنوي الذي يقيمه منتدى حوار
احل�ضارات مبحافظة القطيف ،نرى قيما وطنية ونقا�شات فكرية تدعوا �إىل تعزيز الوحدة وتعميق التجان�س
بني أ�طياف البالد  .هذه الطروحات التي أ�وردت مفاهيم التعاي�ش يف العام املا�ضي  ،ركزت هذه ال�سنة
على متتني روابط التوا�صل ال�شعبي من خالل ت آ�خيه واندماجه.
هذه املفردات التقريبية ال جتد �صداها عند بع�ض فئات املجتمع وتفتقد ذلك الدعم الر�سمي لرت�سيخ
وحدة الكيان � ،إما بفعل الت�شدد والغلو يف التمرت�س أالحادي و�إطالق العنان للفكر التكفريي أ�و ب�سبب
�إن�شغال الهرم ال�سيا�سي بتوازناته الداخلية و�إهتماماته اخلارجية و�إلتزاماته الدولية التي فر�ضتها عليه
حالته ا إلقت�صادية ودوره املت�صاعد يف جماالت الطاقة و�إ�شكاالتها.
أ�ي أ�ن فقدان ا إلرادة العليا للدخول يف م�ضامني التكامل والدمج وا إلن�صهار وعرب م ؤ��س�ساتها ال�شرعية
وا إلن�سانية والثقافية  ،زامنه ت�سارع يف تغطية النق�ص من قبل النخب واحلقوقيون والنا�شطون من خمتلف
مناطق اململكة لت�صحيح م�سارات وحدوية �إفتقدت بالتقادم من يتعمد املقارنة بني و�ضع الوطن احلايل
وما كانت عليه أالمور قبل خم�سون عاما يجد أ�ن هناك بون �شا�سع يف �سلوكيات التقارب  ،فعلى �سبيل
املثال ،كان املواطن من الق�صيم ي أ�تي �إىل جنران فيتزاوج ويتعاي�ش وي�ستقر يف حميطه الوليد ،مقدرا
الفوارق الطائفية واملعي�شية والبيئية وال يجدها عائقا له  .وكان املواطن من أالح�ساء أ�و حائل ي أ�تي �إىل
جنران فيعامل باملثل ويكت�سب عادة التكيف مع خياراته اجلديدة واندماجه الطوعي  .ظهرت علينا ق�ضايا
منفرة كتلك التي حتر�ض على �شق ال�صف ومتهد للتفريق يف الن�سب �إما بدواعيه القبلية أ�و املذهبية.
كما أ�ن التمييز الر�سمي بني موطن و أ�خر ل�سبب أ�و ألخر عائق وجدار مينع تدفق امل�شاعرنحو الوالء
املركزي وي�ضيق مناكبه املتغريات املرتابطة بني ما يحدث خارج حدود التما�س ال�سيا�سي ومنعطفات
مطالبات ا إل�صالح ووترية التحديث الفار�ضة املجتمعية ،لن جتدي معها عطاءات التهدئة الفوقية ووعود
ترميم البيت ال�سعودي من الداخل  ،ألن وحدتنا أ�ملتها الرغبة ولي�ست ال�ضرورة وح�سب  .لذا فعلينا
حكومة و�شعب أ�ن نعيد النظر يف مكوناتنا ا إليجابية ونقويها حتى ال يتمكن اخللل منها ويتعر�ض الكيان
لهزات ت�ضعف أ�ركانه وت�ستبد به النوايا والنزعات التفريقية.
وحدتنا الكربى �إجناز لن نغفل عنه ولن جنريه ملكت�سبات فردية أ�و عائلية أ�و قبلية أ�و طائفية أ�و مناطقية،
بل إلمكانيات كل فرد بالت�ساوي يف م�ساحة هذا الوطن الكبري.
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